
 

 

 

 

  

 

 

 

 

NORDBY GAMLE †KIRKE

KIRKEN I RINDBY, NEDBRUDT 1786 

Kirken blev revet ned forud for opførelsen af den 
nuværende kirke i Nordby 1786. Den kaldtes i ældre 
tid i daglig tale for Fanø kirke og var sandsynligvis 
øens oprindelige kirke, omtalt i Ribe Oldemoder ved 
midten af 1300’rne (jfr. den historiske indledning 
s.2107f., der tillige behandler en †S. Annæ kirke, 
hvormed kirken fejlagtig er blevet identificeret). Kir
kegården forblev i brug efter 1786. Ved frikøbet af 
øen 1741 forpligtede sognefolkene sig til fortsat at 
vedligeholde kirken, sådan som de tidligere havde 
gjort. – Ifølge et sagn skal Fanøs ældste kirke have 
været af jord og drivtømmer. Den første stenkirke 
midt på øen blev bygget for de penge, der kom ind 
ved salget af en kæmpehval, som strandede under 
gudstjenesten.1 

Kirkegården er et rektangulært, indhegnet om
råde (fig. 2), der fortsat bruges til begravelse, 
fortrinsvis af de omkringboende i Rindby (jfr. 
gravminder s. 2151). På grund af den høje 
grundvandstand er terrænet, ved tilkørslen af 
ekstra jord, hævet en halv til en hel meter over 

de omgivende enge; 1869 blev således vestre 
halvdel af kirkegården »forhøjet og planeret« og 
to år senere østre halvdel.2 Den græsklædte be
gravelsesplads omgives nu af et stakit og er be
plantet med sitkagran, pil og seljerøn. Tidligere 
har den som resten af øen været uden beplant
ning. De første træer var formodentlig de pi
letræer, der blev plantet 1885.2 – Kirkegården 
var 1776 hegnet af et plankeværk, og dette blev 
holdt vedlige og med mellemrum fornyet efter 
kirkens flytning. 1835 kaldes kirkegården »den 
gamle assistenskirkegård«,2 men den omtales 
også som »den gamle kirkegård« eller »søndre 
kirkegård«. 

Et lille skifertækket, rødstens kapel (fig. 5) i 
det nordvestre hjørne er opført 1894 af tømrer
mester H. Peters, Esbjerg,2 for midler skænket 
af konsul C. Nielsen. Den rektangulære byg
ning, der ikke længere er i brug, har to plus to 
spidsbuede vinduer i hver langside og en dør i 

Fig. 1. Nordby gamle †kirke forud for nedrivningen 1786. Plan 1:300, rekonstrueret af Niels Jørgen Poulsen på 
grundlag af stolestaderegister (fig. 4). Tegnet af Marianne Nielsen 1990. – Die alte †Kirche von Nordby vor dem 
Abbau 1786. Grundriss rekonstruiert von Niels Jørgen Poulsen auf Grund eines Gestühlsverzeichnisses (Abb. 4). 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NORDBY †KIRKE 2147 

vestgavlen. Indvendig står rummet med åben 
tagstol. I nordvæggen er 1897 ophængt en min
detavle af marmor med indskriften: »I taknem
meligt minde om konsul C. Nielsen, Hartle
pool, der året 1894 skænkede sit fødesogn dette 
kapel, indsattes denne tavle af beboerne i Byen 
og Rindby«. 

I et spir over vestgavlen hænger en lille 
klokke, 45 cm i tvm., ifølge latinsk indskrift 
støbt af Johann Nicolaus Bieber i Hamborg 1789 
(»Fecit Joh. Nic. Bieber in Hamburg anno 
1789«).3 Klokken blev 1894 overført fra en sta
bel på kirkegården, hvortil den 1791 var anskaf
fet af 32 mænd boende i Byen (jfr. matrikelkort) 
og Rindby til brug ved begravelser.4 †Klokkesta
belen bestod 1862 af fire egestolper med et tag af 
fyrretræ.2 I forbindelse med klokkens anskaf
felse 1791 indgik beboerne en aftale om klokkens 
vedligeholdelse og reglerne for ringning.5 Ved-
ligeholdelsespligten blev 1856 overtaget af sog
net.6 

BYGNING 

Kirken (fig. 1) bestod ved nedbrydningen 1786 
af et langt snævert langhus af ukendt alder med 
et tårn i vest og et våbenhus foran syddøren 
samt tre store tilbygninger ved nordsiden. Ved 
tilbygning af de tre kapeller, såkaldte »kviste«, 
1651, 1703 og 1737, var kirkens areal efterhån
den øget til mere end det dobbelte. Et lille sa
kristi var føjet til østgavlen 1752. Murene var af 
teglsten, skib og tårn var tækket med bly, mens 
kvistene havde tegltag. Bygningen var oriente
ret øst-vest. Nøjagtig hvor den har ligget på kir
kegården, vides ikke. 

Kirkens ældste del, langhuset, i stolestaderegi
stret 17627 kaldet for »den gamle kirke«, målte 
indvendig ca. 22,5 × 5,2 meter. Den næsten ab
norme længde, der kan minde om Lønne gamle 
kirkes grundplan,8 skyldes formentlig en for
længelse mod øst, således som det var tilfældet 
med Sønderho gamle kirke (se s. 2204) og kir
ken på Rømø.9 Alt vi ved om denne del af kir
ken, der allerede 1647 oplevedes som »altfor 
snæver«,10 er som nævnt, at den var muret af 
teglsten og meget lav.11 Om alderen kan der kun 

Fig. 2. Nordby gamle kirkegård i Rindby 1820. Ud
snit af kort, opmålt til matrikuleringen 1820 af Tho-
bøll. Kopieret af Jørgen Wichmann 1989. 1:10000. – 
Der alte Friedhof von Nordby in Rindby 1820. Ausschnitt 
aus einer Karte, vermessen für die Ausfertigung der Kata
sterkarten. Kopie 1989. 

gisnes. Oplysningen i Pontoppidans Danske At
las (1769), at kirken skulle være bygget omkring 
1574 skyldes et indskåret årstal i en af kvindesto
lene.11 Dette år giver os tiden for stolens op
sætning, men siger ikke noget om kirkens alder. 
Bygningen var brøstfældig allerede i 1600’rne 
(se ndf.) og må da allerede have haft en vis alder. 
Hvis den er identisk med den »Fanø kirke«, som 
nævnes i Ribe Oldemoder (jfr. s. 2107), var den 
opført inden midten af 1300’rne, men også 
denne kirke kan meget vel være ombygget 
flere omgange. I Rømø kirke er det kun kernen i 
skibets vestende, som rækker tilbage til middel
alderen.12 
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2148 FANØ, SKAST HERRED 

Fig. 3. Titelblad til stolestaderegister 1762 (s. 2151). 
Fot. af protokol ved embedet. – Titelblatt für Gestühls
verzeichnis Y162. 

I forbindelse med tilbygningerne i 16-1700’rne 
var efterhånden hele nordmuren blevet revet 
ned. Den bevarede opmåling (fig. 4), udført 
umiddelbart forud for kirkens flytning 1786, 
meddeler kun de indvendige mål, og siger intet 
om murtykkelser og vinduer. Dog fremgår det, 
at syddøren, der tjente som hovedindgang, var 
anbragt på den traditionelle plads vestligt i kir
kens sydside. 

Det lille tam ved skibets vestende nævnes før
ste gang i præsteindberetningen til Ole Worm 
1638, men kan meget vel have været fra senmid
delalderen. Det er »meget nyttigt for de søfa
rende«, skriver præsten, og igen 1763 fremhol
des det som et vigtigt sømærke.13 Det var af 
»mådelig« højde, blytækt og »uden spir«,14 hvil
ket må betyde, at det har haft almindeligt sadel
tag med gavle i øst og vest. Tårnrummet, der 
formodentlig havde bjælkeloft som den øvrige 

kirke, var optaget af stolestader og åbnede sig i 
sin fulde bredde mod kirken. Våbenhuset, hvis 
alder ikke kendes, havde to døre, én i øst og én i 
vest. 

Tilbygningerne mod nord, der ligesom i Søn
derho og på Rømø blev kaldt for »kviste«, var 
opført henholdsvis 1651 (den første eller østre 
kvist), 1703 (den mellemste) og 1737 (den vestre 
kvist). Tilbygningerne, der ifølge Danske Atlas 
blev rejst »formedelst menighedens tilvækst« 
var af samme højde som den oprindelige kirke 
og havde gavle i nord, de to østre med hver en 
dør. Jerndrager i hver af gavlene angav årstal og 
præsternes forbogstaver, henholdsvis »H(ans) 
H(ansen) 1651«, »J(ens) O(lufsen) B(rasen) 
1703« og »N(iels) F(riis) 1737«. Opførelsen af 
den første kvist kom i stand efter, at »indbyg
gerne på Fanø« (dvs. Nordbyboerne) 8. septem
ber 1647 havde henvendt sig til kongen og bedt 
om fyrretømmer fra Norge og hjælp fra de om
liggende kirker til ombygning af »deres alt for 
snævre kirke«.15 Den sidste tilbygning kostede 
ifølge kirkens Liber daticus 600 rdl., der på kort 
tid blev betalt af dem, der gerne ville have et 
stolestade i den.16 

Kvistene, der var omtrent lige brede, åbnede 
sig i syd mod det gamle kirkerum, hvis nord
mur som nævnt var helt fjernet. Efter opførel
sen af den sidste og vestre kvist blev prædikesto
len flyttet til midten af skibets sydvæg, hvorved 
bygningens indretning blev disponeret på om
trent samme måde, som det den dag i dag kan 
opleves i Sønderho og Rømø kirke. 

På sognepræst Niels Hansen Friis’ initiativ 
blev der til kirkens østgavl 1752 føjet et lille snæ
vert sakristi eller skriftekammer. Hertil var der 
adgang via en dør nord for alteret.17 

I det indre, der var helt optaget af stolestader, 
stod det store lavloftede rum med flade bjælke
lofter hvilende på en række stolper. Dog var lof
tet over alteret formet som en træhvælving. 

Vedligeholdelse. Første gang vi hører om kir
kens tilstand er 1632, da kongen i et brev til 
lensmanden på Riberhus bad denne bevilge 100 
rdl. til kirkens forbedring; pengene skulle dæk-
kes ind af de kirker i lenet, som var vel ved 
magt.18 Denne hjælp kom i stand, efter at »kro
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Fig. 4. Grundplan med stolestadernes fordeling umiddelbart før nedbrydningen 1786 (s. 2148). Syd opad. Ved 
embedet. – Grundriss mit Verteilung des Gestühls unmittelbar vor dem Abbau 1786. Süden nach oben. 

nens bønder og tjenere i Nordby sogn på Fanø« 
havde tilkendegivet, at deres kirke var meget 
brøstfældig og »ej havde formue af hendes egen 
indkomst« til at reparere med. – Tilføjelsen af 
den første kvist. 1651 synes at have oversteget 
kirkens kræfter: 25. marts 1652 foreslog kongen 
i et brev til lensmanden, at kirkerne på Fanø 
(altså både Nordby og Sønderho) skulle bevil
ges noget af kronens sandtold til hjælp til deres 
istandsættelse, igen med den begrundelse, at 
kirkerne var brøstfældige og uden tilstrækkelig 
indkomst. 

Kirken var i slutningen af 1600’rne ret for
falden. 1684 beklagede præsten sig således over, 
at han ikke kunne uddele sakramentet fra altret 
»af frygt for skarn fra loftet og regn i ondt vejr
ligt«, hvorfor han måtte holde en hånd over kal

ken. Ifølge en synsforretning 2. marts 1689 var 
tårnets sydvestre hjørne i dårlig forfatning, og 
en del af den vestre gavlspids var faldet ned. 
Muren skulle forbedres med mursten, kalk og 
jernankre og også den øvrige kirke repareres. 
Med alt, hvad der behøvedes af kalk, mur- og 
tagsten, bly, tømmer, lægter og deller ville om
kostningerne beløbe sig til 220 slette daler for
uden kalkslagning, båd- og vognleje samt kost 
og løn.19 I et nyt syn 1700 blev loftet i den gamle 
kirke betegnet som ganske brøstfældigt. Tagste
nene i den østre kvist trængte til at blive under
strøget, og gulvet var overalt forslidt og stenene 
i stykker.20 

I et brev til kongen 1762 bad de to kirkevær
ger og sognefogeden endnu engang om hjælp til 
reparation af kirken og tårnet, »et mærke og 
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Fig. 5. Nordby sogns gamle kirkegård i Rindby med 
kapel fra 1894 (s. 2146). I forgrunden kirkegårdsmo- 
nument (nr. 2, s. 2152), o. 1882, over Jens Lassen og 
hans hustru, datter og svigersøn. EN fot. 1988. – 
Rindby. Alter Friedhof der Gemeinde Nordby mit Leichen
halle 1894. Im Vordergrund ein Friedhofsdenkmal für Jens 
Lassen, seine Ehefrau und Tochter sowie für seinen Schwie
gersohn. Um 1882. 

kendetegn i søen for de sejlende og søfarende 
folk«. Et overslag viste, at udgifterne, bl.a. til 
omstøbning af blytaget og til nye loftsbrædder 
ville beløbe sig til 950 rigsdaler.21 Ansøgningen 
blev støttet af stifsamtmanden, og ved kongelig 
resolution 31. dec. 1762 blev det bevilget, at der 
måtte foretages en indsamling i kirkerne i Jyl
lands fire stifter. 

Kirkens flytning 1786 1750 m mod nord til den 
sydlige udkant af Nordby skyldtes et sammen
fald af flere omstændigheder. Sønderho kirke 
var fornyet 1782. Ligesom den trængte Nordby 
kirke til en reparation, og på grund af befolk
ningens stadige vækst var det igen svært at 
skaffe sæde til alle. Hertil kom, at bebyggelsen 
med søfartens tiltagende betydning efterhånden 
var koncentreret omkring anløbspladsen og 

havnen i Nordby. I en henvendelse til kongen 
10. okt. 1784 fremførtes det, at størstedelen af 
sognets befolkning nu boede i og omkring Od
den (datidens navn for Nordby), mens landbru
gerne omkring det gamle kirkested i Rindby 
kun udgjorde en mindre del, der tilmed var ud
styret med heste og vogne, og derfor – modsat 
de jordløse søfarere – havde let ved at komme i 
kirke. Det, som det ville koste mere at bygge en 
ny kirke end reparere den gamle, ville kunne 
dækkes ind ved salg af materialerne fra den 
gamle kirke, ved salget af stolestader i den nye 
og større kirke og ved at hele sognet bidrog med 
en kollekt. Da tårnet aldrig havde været noget 
sømærke (tidligere havde man brugt det stik 
modsatte argument!), søgte man derfor om til
ladelse til at nedrive den gamle kirke og opføre 
en ny kirke uden tårn norden ved mod Odden.22 

Stiftsøvrigheden støttede ansøgningen, og 11. 
maj 1785 gav kongen tilladelse til, at kirken 
måtte flyttes.23 Nedbrydningen af den gamle 
kirke i Rindby begyndte med tårnet i januar 
1786, og nogle måneder senere, 15. til 20. maj, 
nedrev man selve kirken. 

INVENTAR 

Oversigt. Om indretningen af den nedrevne kirke vid
ner først og fremmest et stolestaderegister 1762, en 
beskrivelse i kirkens Liber daticus o. 1776 og en plan 
(fig. 4), udført umiddelbart før nedbrydningen 1786. 
Stolestaderne, hvor sognets voksne befolkning kunne 
sidde på engang (jfr. s. 2110f.), har været altdomi
nerende, som de stod til begge sider i det smalle lang
hus og i de tre store nordkapeller eller »kviste«. I 
langhusets østende var der ved en tværgående alter
skranke afskilret et alterparti, hvor også kirkens æld
ste inventarstykke, døbefonten med den sengotiske 
malmkumme, stod. Kummen blev sammen med re
næssancealtertavlen og prædikestolen, begge fra 
1600’rnes begyndelse, overført til den nye kirke. Det 
samme gjaldt altersølvet, de nu forsvundne alterklæ
der, samt en del af stoleværket, måske bl.a. to luk
kede stole forrest i skibets nordside. 

(*)Altertavle, tidligere med malet årstal 1622, se 
s. 2122. Ifølge stiftsøvrigheden 178424 placeret »i 
det ene hjørne«, dvs. i den østre ende af det 
smalle langhus og ikke til at se for den del af 
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menigheden, som havde sæder i nordkapeller
nes bageste stader. Overført sammen med *kalk 
og disk, o. 1710, *sygesæt, o. 1760, *alterstager 
fra 1500’rnes første halvdel, et †alterklæde, 1750, 
og to †messehagler, den ene skænket 1717; se 
s. 2122 og 2125-27. 

†Alterskranken bestod ifølge planen fig. 4 af 
gitter med dør samt knæfald, anbragt tværs over 
langhusets østende. 

(*)Døbefont, sammensat af en malmstøbt 
kumme fra 1450-1500, se s. 2127, samt en sikkert 
yngre, muret fod. Opstillet »inden koret«, dvs. 
indenfor alterskranken.11 

(*)Prædikestol, med skåret årstal på den samti
dige himmel, se s. 2128. 1737 flyttet fra koret til 
midt på sydvæggen, hvor den blev anbragt på 
en muret fod.11 

†Stolestader, for de ældste deles vedkommende 
udført o. 1574; dette årstal kunne 1776 læses på 
en kvindestol i langhusets nordside, udfor midt
kvisten.11 1700 var stolene for en stor del for
faldne.20 1762 fandtes ialt 137 stole, hvori me
nigheden var fordelt, så mændene sad i lang
husets sydside indtil våbenhusets vestmur og 
vest herfor, til og med tårnet, i såvel nord- som 
sydsiden. Reserveret mændene var tillige sto
lene vest for midtergangen i den østre og vestre 
kvist og øst for midtergangen i den mellemste, 
hvortil kom den bageste stol i kvindesiden i den 
østre og mellemste kvist. I den vestre kvist stod 
der en mandstol inderst i midtergangen.7 

Mandsstolene rummede 1-9 sæder, kvindesto
lene 5-10. Præst, degn og birkedommer havde 
embedsstole, præsten og hans familie den forreste 
kvindestol i langhuset og en del af den forreste 
mandsstol i østkvisten, degnen den forreste 
mandsstol i langhuset og en del af den forreste 
mandsstol i midterkvisten, og birkedommeren 
den femte mandsstol fra øst i langhuset, samt en 
del af en kvindestol (nr. 3) umiddelbart over 
for.25 Efter planen at dømme har præstestolen i 
langhuset, stolen bag denne og formentlig også 
birkedommerens mandsstol og tre andre 
mandsstole været lukkede stole. 

†Skriftestol, 1752, indrettet med tresidet knæ
fald i et dette år tilføjet, lille kammer ved lang
husets østende.11 

†Degnestol, på planen fig. 4 vist som en lukket 
stol i langhusets sydøstre hjørne, indenfor al
terskranken. 

*Klokke, tidligst nævnt 1700,20 formentlig 
overført til den ny kirke, se s. 2140. 

GRAVMINDER 

Af gravminder var der i den gamle kirke kun 
en †gravsten, som o. 1776 lå neden for prædike
stolen, men allerede da var den udslidt og ulæ
selig.11 Efter kirkens flytning opretholdtes kir
kegården som nævnt som begravelsesplads. 
Blandt ældre kirkegårdsmonumenter kan fremhol
des: 

1) (Fig. 6) 1815. Anna Jacobsen, *17. maj 1762, 
†9. dec. 1808. Gift 17. juni 1787 med Niels Ja
cobsen, *7. sept. 1750, †13. juni 1815. I deres 
ægteskab avlet 7 børn.26 Opsat 1815. 

Fig. 6. Kirkegårdsmonument (nr. 1, s. 2151), 1815, 
over Anna Jacobsen, †1808, og hendes mand Niels 
Jacobsen, †1815. EN fot. 1988. – Friedhofsdenkmal, 
1815 (Nr. 1), fur Anna Jacobsen, gest. 1808, und ihren 
Ehemann Niels Jacobsen, gest. 1815. 
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Stele af bremersandsten, ialt 260 cm høj, be
stående af et 90 cm højt glatsidet midtstykke, 
stående på en profileret base, hvorunder en sok
kel med kvaderhugning, der igen hviler på et 15 
cm højt fundament. Buet topstykke med pro
filerede »gavle«. Øverst en urne. På midtstykket 
den højovale indskrifttavle med fordybet kur
siv, der har været trukket op med hvidt.27 På 
kirkegårdens nordvestlige del. 

2) (Fig. 5) o. 1882. Jens Lassen, *26. nov. 1813, 
†20. febr. 1882, og hustru Mette Nielsdatter, *2. 
maj 1802, ægteviet 2. april 1832 med H. L. Kal- 
lesen, og 14. febr. 1839 med Jens Lassen, †2. 
marts 1866. 

Margrethe Jensen, f. Lassen, *16. jan. 1843, 
ægteviet med skipper P. M. Jensen 1. nov. 1869, 
†8. juni 1883. Gravvers. 

Skibsfører Peter Mathiasen Jensen, *11. nov. 
1839, ægteviet 8. (sic!) nov. 1869 med Margrethe 
Lassen, †3. nov. 1913. 

Monument af bremersandsten, samlet højde 
216 cm, udformet som en knækket søjle med 
joniske kannelurer og profileret base, stående på 
et højt postament. I dettes glatsidede mellemled, 
over en sokkel med profileret overkant, er på 
siderne indfattet tre inskriptionstavler af hvidt 
marmor og med afskårne hjørner. Vestligt på 
kirkegården. 

På kirkegården befinder sig tillige fire minde
sten over tyske marinere fra 1. verdenskrig, én 
over en engelsk sømand samt to over ukendte 
ilanddrevne. 

En række støbejernsgitre er bevaret: fire lave, 
sølvmalede med mæanderbortsdekoration og 
snoede spir, et sortmalet med franske liljer og 
kogleformede spir, samt et sølvmalet, ligeledes 
med franske liljer, men nygotisk og med drejede 
spir. 

KILDER OG HENVISNINGER 

Stolestaderegister 1762 og to planer af kirken o. 1786 i 
Nordby kirkes arkiv. Vedrørende arkivalier i øvrigt 
og litteratur henvises til oversigten s. 2141. 

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved 
Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ulla Kjær og 
gravminder ved Lars Grambye. Redaktionen afsluttet 
november 1990. 
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