
Fig. 1. Kirken set fra sydøst. EN fot. 1988. – Südostansicht der Kirche.

HOLSTED KIRKE
MALT HERRED

Kirken lå oprindelig på den stadig ibrugværende kir
kegård vest for byen. Den gamle kirke blev revet ned 
1885 og den nuværende – 800 m øst herfor – indviet 
1886. På det gamle kirkested rejstes samme år et lig
kapel.

Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Ol
demoder (midten af 1300'rne), da kirken var sat til en 
afgift på 3 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). En sognedegn 
til Holsted nævnes 1513.1

Holsted sogn var, antagelig siden 1400'rne, anneks 
til Føvling,2 indtil det 1895 blev annekteret Brørup. 
Sognet blev 1917 et selvstændigt pastorat. En filial
kirke, S. Peder, opførtes 1927-28 i Holsted stationsby.

Kronen solgte 1720 kirken til overførster Hans 
Bachmann til Estrup,3 og den hørte herefter under 
Estrup (Malt sogn) til 1788, da H. H. C. Lautrup

solgte den til Mads Christensen, Holstedgård,4 hvis 
enke ejede den endnu 1815.5 Før et flertal af sognets 
tiendeydere 18826 købte kirken, ejedes den af frem
trædende bønder og næringsdrivende på egnen: fra o. 
1820 af købmand Jens Thomsen, Varde; efter en 
tvangsauktion over dennes bo 1835 af købmand Rich, 
Altona, som det følgende år solgte den til sognefoged 
Niels Ibsen, Holsted, og købmand Laurids Friedrich- 
sen, Hjerting. Sidstnævntes halvpart afhændedes 1850 
til kromand Peder Bolding, Gørding. Niels Ibsen og 
Peder Bolding (jfr. alterkalk og deres initialer på †tår
nets vestside) ejede herefter kirken frem til 1882.7 
Kirken overgik til selveje 1917.8

Kirken var som de øvrige i Malt herred underlagt 
Varde sysselprovsti (jfr. s. 1026). Værdigheden som 
provst var i 1600'rne i hænderne på medlemmer af
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Fig. 2. Kirkegården med kapel fra 1886 på den ned
revne †kirkes plads. NE fot. 1993. – Friedhof mit Ka
pelle von 1886 an der Stelle der abgebrochenen †Kirche.

den adelige slægt Krag til Bramminge, indtil den sid
ste sysselprovst, baron Frederik Krag til Stensballe- 
gård, købtes ud af sine rettigheder 1720.9 Sysselprov
sterne (eller deres fogeder) synede kirkerne og revi
derede regnskaberne.

Ved klokkeindkrævningen 1528 måtte kirken af
give en †klokke. En anden †klokke fra 1503, omstøbt 
1885, påkaldte S. Thøger af Vestervig (jfr. inventar).
- I forbindelse med kirkens flytning 1885-86 holdtes 
gudstjeneste i forsamlingshuset.

Sagn. Kirken skulle have stået et andet sted, men 
hvad man byggede om dagen, rev Bjøvlund trold 
ned om natten. Man spændte da to stude (eller kvier) 
for et læs kirketømmer (eller en sten) og lod dem gå. 
Hvor de standsede, blev kirken bygget, og et billede 
af Bjøvlund trold blev indsat i muren til minde (sml. 
romansk døroverligger, nu øverst i tårnets vest
side).10 En sten med to bogstaver sidder i kirkens 
mur; den skal være kastet af Bjøvlund trold.11

Det gamle kirkested, der fortsat tjener som kir
kegård, lå indtil nyeste tid frit i landskabet ca. 1 
km vest for landsbyen, der med tiden er vokset 
til en bymæssig bebyggelse. Kirkegården ligger 
godt 100 m nord for den slyngende Holsted å, 
og fra det søndre dige er der en smuk udsigt 
over ager og eng, som fortsat holdes fri af be
byggelse.

Kirkegården er på matrikelkortet 1788 (fig. 3) 
vist som et firkantet areal, 186212 anslået til 
100×100 alen (ca. 63×63 m). Gamle skel er kun 
bevaret mod syd og vest. Efter udvidelser mod 
nord 187613 og 1904,12 frem til vejen, og mod øst 
191714 er arealet mere end fordoblet. En senere 
udvidelse mod øst, omfattende parkeringsplads 
og et afsnit til urnebegravelser samt grave i 
græs, er foretaget efter 1976 ved landskabsarki
tekterne I. P. Junggreen Have og Finn Ander
sen. Kirkegården hegnes mod syd, vest og nord 
af cementafdækkede kløvstensmure fra 1904;12

Fig. 3. Matrikelkort 1:10000, målt af S. Ravn 1788. Rettelser medtaget indtil 1865. Kopieret af Anna Thorsen. 
Stjernen angiver den nuværende kirkes beliggenhed. – Katasterkarte, vermessen 1788. Durch einen Stern wird die 
Lage der heutigen Kirche markiert.
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Fig. 4. Den nedrevne †kirke set fra nordøst. Tegning af Magnus Petersen 1875. – Nordostansicht der abgebrochenen 
†Kirche, 1875.

mod nordøst er et stablet markstensdige. Det 
yngste afsnit, mod sydøst, med kirkegårdens 
hovedindgang fra parkeringspladsen, omgives 
af græsklædte jorddiger, stensatte på ydersiden.

Kirkegården hegnedes før udvidelserne af 
kampestensdiger, hvoraf det østre indeholdt 
†kirkegårdsporten, 1862 omtalt som »ligporten«. 
Porten og en låge ved siden af lukkedes af træ
fløje, ophængt i træstolper. I norddiget var en 
tømret låge.12 Kirkesynet påbød 1766, at porten 
blev aflåst, »såsom nogle finder det for godt at 
indlade kreaturer på kirkegården«.15

På en svag hævning midt på kirkegården, 
hvor kirken tidligere stod, rejstes efter dennes 
nedbrydning 1885 et skifertækket ligkapel af 
røde sten (fig. 2), formodentlig tegnet af arkitekt 
Tage Olivarius. Som et minde fra den gamle 
granitkirke er i kapellets nordmur indsat en de
koreret overligger fra et lille romansk vindue 
(jfr. s. 2745). På kirkegårdens yngste afsnit er en 
tømret klokkestabel med skifertag. Et hus med 
maskinrum og graverfaciliteter er efter 1976 op
ført i en læbeplantning øst for den udvidede kir
kegård.

Kirkegården, sådan som den så ud før udvi
delsen, kendes fra en pennetegning af Magnus 
Petersen 1875 (fig. 4). Begravelsespladsen ligger

hen i græs, gravene er blot markeret som høj
ryggede tuer, orienteret øst-vest.16 Kun et enkelt 
gravsted, nordøst for koret, omgives af en hæk. 
Af de fåtallige gravminder ses et par støbejerns- 
kors, et ovalt, rejst gravtræ, to steler med kors 
og en skråt liggende stenplade.

DEN NUVÆRENDE KIRKE

Kirken, der ligger ved Vestergade på brinken 
ved Holsted å, er opført 1885-86 (indviet 25. juli 
1886)17 under ledelse af arkitekt Tage Olivarius, 
Randers. Arkitekten, som samme år opførte en 
kirke i Grensten (Viborg amt),18 havde kort for
inden forestået nedrivningen af den gamle kirke 
vest for byen. Bygningen består af kor og skib 
og tårn i vest. Under koret er 1936 indrettet et 
kapel; tårnet tjener som våbenhus. Bygningen er 
af røde mursten over en høj sokkel af fire skifter 
gamle, tildels nyhugne kvadre på skråkantsok
kel. Granitkvadre fra den gamle kirke er yderli
gere anvendt som hjørnekæder. Formerne er ny
romanske med rundbuefriser, som er ført op i 
gavlspidserne. Der er tre rundbuede og smigede 
vinduer i hver af skibets langsider. Koret har tre 
tilsvarende vinduer, det østre først indsat ved en 
ændring af kirkens indre 1950. Indgangsdøren er
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en portal i tårnets nordside; på overliggeren er 
med versaler hugget opførelsesåret »Anno 
1885«. I mellemstokværket er der cirkelvinduer 
og i klokkestokværket rundbuede tvillinge- 
glamhuller. Kirken er tækket med skifer. Tårnet 
afsluttes af pyramidespir med kors.

Fra den gamle kirke er foruden almindelige 
bygningskvadre overført to døroverliggere, 
nemlig syddørens tympanon, indsat over porta
len, og norddørens »Bjøvlund trold«, nu øverst 
i tårnets vestside, men indtil 1950 i korgavlen 
(overliggerne er beskrevet s. 2744). I korgavlens 
spids er et granitindfattet vindue med monolit 
sålbænk. Herunder er indmuret en lille, udkra- 
gende og på undersiden profileret kvader, ca. 
30×30 cm, muligvis en kragsten. Den bærer en 
runeindskrift »tuki«, dvs. mandsnavnet Toke.19 
Stenenes nøjagtige placering i den gamle kirke, 
hvor den kom for dagen ved nedbrydningen
1885, kendes ikke. De middelalderlige runer må 
være ristet samtidig med bygningens opførelse. 
Navnet Toke er forsigtigt foreslået som den 
gamle kirkes bygmester.

To overførte kvadre har fordybede stenhugger
felter: 1) Et halvcirkulært felt med buen opad, 
9×20 cm; i tårnets nordside. 2-3) (Fig. 30), et 
flaskeformet mærke og en trekant; i tårnets vest
side. Kvadrenes placering i den gamle kirke er 
ukendt.

I koret var der endvidere indtil ombygningen 
1950 endnu et granitindfattet vindue, hvis over
ligger ifølge Uldall var forsynet med en profil, 
dannet af to rundstave. Sålbænken med indhug

get »1885« blev 1954 afgivet til Brørup kirke (s. 
2710).

Ændringer. Et forværelse til orglet etableredes 
1901 i tårnets mellemstokværk med adgang til 
pulpitur.7 1936 indrettede man et ligkapel under 
koret med adgang gennem en port i østsiden. I 
syd leder en dør ind til toilet og fyrrum. I for
bindelse med etableringen af kælderen blev kor
gulvet, der før lå et trin over skibets, hævet med 
yderligere to trin. Under en istandsættelse 1950 
ved arkitekt Rudolph Gram sammen med 
kunstneren Kræsten Iversen afløstes vinduernes 
støbejernsrammer af galvaniserede jernrammer 
med blysprosser og »antikglas«. Samtidig blev 
det indre omfattende ændret. Den runde korbue 
blev gjort mindre og smykket med omløbende 
kragbånd af granit, affaset på undersiden. I gul
vet blev sorte og gule fliser erstattet med røde 
mursten på fladen. Rummene har træloft og 
væggene er hvidtede.

Glasmalerier, 1950-51, i de tre korvinduer og 
alle med bibelske motiver er udført af Kræsten 
Iversen, som var født i sognet.20 Det østre, der 
er en gave fra kunstneren, er opsat 1950, de to 
øvrige det følgende år. 1) (Fig. 16) i østvinduet, 
delt i tre felter, ses fra neden og opad: Jesu fød
sel, Korsbæringen og Opstandelsen. Nederst i 
søndre hjørne signaturen »Kræsten Iversen 
1950«. 2) I nord en helbredelse og Jesus velsig
nelse af børnene. »Skænket kirken af gaardejer 
Søren Johansen 1951«. 3) I syd Jesu genkomst. 
»Skænket kirken af Holsted Sparekasse Aaret 
1951«.

Fig. 5. Grundplan 1:300 af den nuværende kirke fra 1886. Målt af Henrik Jacobsen og tegnet af Marianne Nielsen 
1993. – Grundriss der heutigen Kirche von 1886.
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Fig. 6. Indre set mod øst. NE fot. 1988. – Kircheninneres gegen Osten.

En kalkmalet †vægdekoration (fig. 15) udførtes 
1905 på korets østvæg (to basunblæsende engle), 
korbuen og i vindueslysningerne af maleren 
Thorvald Hansen, Kolding, efter udkast af arki
tekt Andreas Hagerup.12

Opvarmning. En †kakkelovn opstilledes 1890 i 
skibets nordøstre hjørne. Den afløstes 1897 af et 
tvarmeapparat, installeret ved arkitekt Berg. 
1936 indrettedes et fyrrum i kælderen under ko
ret.

DEN NEDREVNE †KIRKE

Kirken lå som nævnt på det sted, hvor nu kapel
let ligger. Det var en lang kvaderstensbygning, 
bestående af romansk kor og skib, som var for
længet i vest sandsynligvis endnu i romansk tid. 
Hertil var i senmiddelalderen føjet et våbenhus i 
syd og et tårn i vest.

Materialer og teknik. Kirken kendes fra Jacob 
Helms' beskrivelse 1873 og arkitekt Tage Oli
varius' opmåling 1882 (fig. 7-8). Kor og skib var 
af granitkvadre. Heraf er en betydelig del i mere 
eller mindre behugget stand genanvendt i den 
nye kirke, herimellem vinduesdele, de to bil
ledsmykkede døroverliggere og en sten med ru
neindskrift (s. 2742). Murene, der var istandsat 
1865, bar præg af mange reparationer og om
sætninger, navnlig forekom soklen meget for
styrret. Denne havde ifølge Helms »snart en 
skråkant, snart et retvinklet, fremspringende 
hjørne, snart den attiske baseform«. Den attiske 
profil sås især ved bygningens hjørner, hvor der 
var små »mandehoveder«. En enkelt sten i ko
rets østgavl havde tovsnoning.

De varierede former bragte Helms til at 
spørge, »om der ikke her skulle være blevet an
vendt sokkelsten fra en eller flere ældre bygnin-
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ger«. De kan dog skyldes, at kirken er bygget i 
flere etaper, hvortil kommer forstyrrelser som 
følge af gentagne omsætninger og skibets ud
videlse. Denne var foretaget før tårnets opfø
relse, sandsynligvis længe forinden. Skibets gavl 
blev brudt ned og genopført ca. 3 m længere 
mod vest, og nye døre blev etableret vest for de 
gamle, som blev lukket. De forlængede mure 
var af genbrugte kvadre, øverst suppleret med 
marksten, som kort før kirkens nedrivning blev 
skalmuret med tegl.

Døre. Sporene af den oprindelige norddør ses 
på opmålingen ca. 2,5 m øst for det nye dørsted 
(fig. 11). Hullet var lukket med kvadre og mark
sten, men lodfuger i både øst og vest angav, 
hvor de flyttede karmsten, lange rejste kvadre, 
havde siddet. Ved sløjfningen af døren efterlod 
man overliggeren (fig. 9 og 13) på sin gamle 
plads. Den retkantede sten (nu i den nye kirkes 
tårn) har oventil aftrappede hjørner. I midten er 
et cirkulært felt, ca. 55 cm i diameter, med for
sænket relief af en mandsfigur, i folkemunde

kaldet »Bjøvlund trold« (jfr. historisk indled
ning s. 2740). Den gående figur er ejendomme
lig »kippet« til siden; fødderne viser i samme 
retning. Han har halvlangt hår, skæg og en 
dragt med lange parallelle folder til under knæ
ene. Højre arm og hånd er strakt ud og i venstre 
holder han en ikke bestemmelig genstand.

Døren i vestudvidelsens nordside fremstod 
1882 som en lav, retkantet åbning, tilmuret med 
tegl i murflugten. Åbningen hævede sig over 
soklen og var afdækket med almindelige 
kvadre, som må have hvilet på tømmer.

Om en oprindelig syddør giver opmålingen 
1882 ingen oplysninger. Døren i vestforlængel
sen (mellem våbenhus og skib) var ifølge grund
planen en smal åbning med ligeløbende sider, en 
kende forskudt mod øst i forhold til norddøren. 
Ved kirkens nedbrydning fandtes skjult over 
denne en tympanonsmykket overligger af granit 
(fig. 10 og 14), som vel er overført fra den op
rindelige syddør, og som nu er flyttet til den nye 
kirke.21 Stenen, 52×110 cm, hvis øvre hjørner er

Fig. 7. Sydfacade og grundplan af den gamle †kirke før nedrivningen. 1:300. Målt af Tage Olivarius 1882. – 
Südwand und Grundriss der alten †Kirche vor dem Abbruch. Vermessen 1882.
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aftrappede, smykkes af et halvcirkulært tympa
non. I det fordybede, profilindrammede felt, 
40×70 cm, er i relief hugget et stiliseret træ.

Af oprindelige vinduer var bevaret ét i korgav
len og to i skibets nordside, det første noget 
større end de sidste. De tilmurede vinduer havde 
monolite overliggere og karme af rejste kvadre. 
Vinduet i koret er på opmålingen tegnet med 
affasede sider. Et af skibets nordvinduer, uvist 
hvilket, kendes fra en skitse af Magnus Petersen 
1871 (fig. 12). Den runde bue kantes af en rund
stav, som er ført videre langs overliggerens un
derside, vinkelret på karmen. – En overligger 
stammende fra et lille vindue sidder som nævnt i 
kirkegårdskapellets nordside. Lysningen, der 
kun er 36 cm bred i murflugten, kantes af en 
rundstav; over den runde bue er hugget en stili
seret blomst.

I det indre havde kirken bevaret sine trælofter, 
der 1873 stod gipset. Den ombyggede koråb
ning, der var uden kragbånd, havde ifølge 
Helms en »uformelig rund bue«.

Ændringer og tilføjelser. Tårn og våbenhus, der 
knyttede sig til det forlængede skib, var af tegl
sten uden nærmere daterende detaljer. De synes 
begge opført i den senere middelalder. – Det 
lave våbenhus ved sydsiden havde en falset, flad
rundbuet dør i syd og et lille vindue i øst. Et 
kampestensgulv ønskedes 1855 erstattet af et 
gulv af mursten eller fliser.13

Tårnet, hvis østmur hvilede på vestforlængel
sens gavl, var næsten jævnbredt med skibet og 
havde en samtidig trappe i den fortykkede nord
mur. Forneden var der udvendig brugt nogle 
skifter granitkvadre fra skibets gennembrudte 
gavl, i vest med skråkantsokkel. Teglstensmu- 
rene var repareret 1865, mindet med årstallet og 
jernbogstaver med kirkeejernes initialer »PB« 
(Peder Bolding) og »NI« (Niels Ibsen) i vestsi
den. Tårnrummet, der var optaget af bænke, åb
nede sig mod skibet i hele rummets bredde. Det 
var i det mindste siden 1700'rne22 dækket af et 
træloft; men hvælvforlæg viste, at det oprinde
lig havde været (eller været tænkt) hvælvet23 – et

Fig. 8. Vest-, øst- og nordfacader af den gamle †kirke før nedrivningen. 1:300. Målt af Tage Olivarius 1882. – 
Westwand, Ostwand und Nordwand der alten †Kirche vor dem Abbruch. Vermessen 1882.
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Fig. 9-10. Døroverliggere (s. 2744), indsat i den nuværende kirke. 9. Fra norddøren, med relief af den såkaldte 
»Bjøvlund trold«. 10. Tympanon fra syddøren. NE fot. 1993. – Türsturzen. 9. Vom Norderportal mit sogenanntem 
»Bjøvlunder Troll«. 10. Vom Süderportal. Tympanon, mit stilisiertem Baum.

træk, som tårnet havde fælles med kirketårnene 
i både Lindknud, Føvling og Læborg. I et vin
due i vest var 1856 indsat en fladbuet støbejerns- 
ramme.13

Indretningen af tårnets ombyggede, øvre 
stokværk kendes ikke nærmere. Der var adgang 
udefra ad en spindeltrappe, hvortil man kom via 
en fladbuet dør i rundbuet spejl. Øverst i syd- 
og nordmuren, forskudt mod vest, var to flad
buede åbninger. Klokken har formodentlig væ
ret ophængt i selve tagrummet. I østre gavl
spids, der havde synligt fodtømmer, var to 
rundbuede glamhuller; i vestgavlen var et enkelt 
lydhul, lukket med en trælem. Sadeltaget var 
tækket med tegl.

Vedligeholdelse. Ifølge et tinglyst syn, foretaget 
i februar 1686,24 var kirken og navnlig tårnet

Fig. 11. Udsnit af kirkens nordside (jfr. fig. 8), vi
sende de to dørsteder (s. 2744). – Ausschnitt aus Nord
wand der Kirche (vgl. Abb. 8) mit den zwei Portalen.

stærkt forfalden efter en novemberstorm det fo
regående år. Kirken havde ingen midler til at 
lade de brøstfældige gavle og mure reparere og 
var tilmed selv i gæld til den tidligere syssel
provst Erik Krags arvinger. Kirkeværgen fryg
tede, at tårnet ikke kunne hjælpes på anden 
måde, end at murene blev skåret ned til højde 
med skibet og fik tag fælles med dette. Denne 
plan blev dog, som det ses, ikke ført ud i livet. – 
1791 betegnedes kirken som nylig istandsat.25 
En hovedreparation nævnes 1833,13 og en ny 
istandsættelse kom til udførelse 1865, efter at 
man gennem nogle år havde konstateret, at kor
gavlen hældede stærkt udad. Korgavl og korbue 
blev ommuret og ligeså tårnets vestmur og 
gavl.

I korets og tårnets vinduer indsattes 1856 flad
buede støbejernsrammer, og inden 1873 blev 
også trækarme i de to store åbninger i skibets 
sydside erstattet af jernrammer med træskodder. 
Vinduerne, hver med seks ruder, betegnedes 
misbilligende af Jacob Helms som »butiksvin
duer«. Han tilføjede: »Da disse ruder skulle 
kunne blæse ind, har kirkeejeren ladet anbringe 
vældigt store, umalede trælåger, som kunne 
lukkes for, men dog almindelig vis er hæftede 
tilbage på granitmuren og sandelig ikke pryder 
denne«.

Kirken stod forud for nedbrydningen med 
blanke kvaderstensmure; de teglmurede partier 
var vistnok hvidtede. Tagene var tækket med 
bly, undtagen våbenhus og tårn og den vestre 
del af skibets nordside, som havde tegltag.
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Kirkens nedbrydning og flytning. Trods repara
tionen 1865 var bygningen fortsat i en dårlig 
forfatning. Den bygningskyndige sognepræst i 
Janderup, Jacob Helms, som i disse år berejste 
amtets kirker, fandt 1873 kirken »yderst karak
terløs, dårlig bygget og slettere vedligeholdt«. 
Indvendig var murene »over al måde rå, grønne 
og uanstændige, luften næsten utålelig rå og 
fugtig«. Skønt Holsted gjaldt for mere end en 
almindelig landsby, var dens kirke »så slet holdt 
og så ubehagelig at være i, at jeg ikke véd at 
nævne nogen anden kirke, der i denne hense
ende kan måle sig med den«. Hertil kom, at kir
ken med den stigende befolkning havde svært 
ved at rumme menigheden. Efter henvendelser 
til ministeriet 1863, 1878 og 1880 foreslog kirke
synet 1881, at kirken blev udvidet med en ud
bygning mod nord, 11 alen bred og 16 alen lang 
(ca. 7×10 m).13 Forslaget fik ministeriets tilslut
ning, og efter at de to kirkeejere 1882 havde 
overdraget kirken til samtlige sognets tiende
ejere, blev der 1883 forelagt tegninger til en om
bygning. Disse var udarbejdet af Tage Oliva
rius, hvis opmåling af den stående bygning (fig. 
7-8) er dateret 3. oktober 1882. Det var i første 
omgang hans plan kun at ombygge dele af kir
ken under anvendelse af gamle materialer; men 
efter nedbrydningen af kor og skib i foråret 1884 
viste det sig, at tårnet var så dårligt, at også dette 
måtte rives ned. Der blev derfor – ligesom ved

Fig. 12. Vindue i den nedrevne †kirke (s. 2745). Teg
ning af Magnus Petersen 1871. – Fenster in der abgebro
chenen †Kirche.

Fig. 13. Norddørens overligger med relief af mands
person, i folkemunde »Bjøvlund trold« (s. 2744). 
Tegning af Magnus Petersen 1871. – Norderportal. 
Sturzbogen mit Reliefdarstellung eines Mannes, im Volks
mund »Der Bjøvlunder Troll«.

Fig. 14. Syddørens overligger. Tympanon med stili
seret træ (s. 2744). Opmåling ved Tage Olivarius 
1885.- Süderportal. Tympanon mit stilisiertem Baum.

mange andre kirker Olivarius havde med at 
gøre – tale om en fuldstændig ombygning. 
Samtidig var det et udbredt ønske, at få kirken 
flyttet nærmere byen, og ved et borgermøde 
19. juli 1885 blev det besluttet at opføre den nye 
kirke på en grund ved Vestergade, skænket af 
sognerådet.7

INVENTAR
Oversigt. Den nuværende kirkes ældre inventar er i alt 
væsentligt overført fra den nedbrudte middelalder
kirke. Ældst er den romanske granitdøbefont, mens 
et middelalderligt vievandskar, uden ganske sikker 
proveniens, er vanskeligt at datere. Fra senmiddelal
deren stammer en korbuekrucifiksgruppe og to hel
genfigurer, der har tilhørt katolske altertavler, Ma
donna med barnet og S. Anna. Overført fra den ned
brudte kirke er endvidere en prædikestol fra o. 1650, 
alterstagerne fra 1700'rne, altersølvet, udført af Hans 
Jessen Terkelsen i Ribe 1853, samt et sygesæt, der er
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Fig. 15. Indre set mod øst, efter 1905. Det kgl. Bibliotek. – Kircheninneres gegen Osten, nach 1905.

skænket til Folding kirke af dennes ejer og udført af 
Oluf Nielsen Bützou i Ribe 1792.

I forbindelse med den gamle kirkes nedbrydning 
kasseredes en †klokke fra 1503 med påkaldelse af den 
lokale, jyske S. Thøger af Vestervig. Et sjældent *al- 
tersæt af tin fra o. 1700 er efter nogle årtier i privateje 
kommet til Museet på Koldinghus, mens et *alter- 
maleri fra midten af 1800'rne efter en tilsvarende tid i 
privateje er skænket til Esbjerg Museum.

Farvesætning og restaureringer. Sin nuværende frem
træden skylder kirkerummet en restaurering 1950, da 
korbuekrucifiksgruppen fik plads på et nyt alterbord, 
mens også det øvrige inventar blev istandsat og møb
leringen farvesat af Kræsten Iversen og Niels Ibsen 
Nielsen. På krucifiksgruppen restaurerede man en 
barokstaffering, og på prædikestolen bibeholdtes en 
broget bemaling fra en lokal istandsættelse 1927. Den 
nuværende kirkes farvesætning 1886 var øjensynligt 
præget af rødbrunt og egetræsfarve; en nymaling 
fandt sted 1924.

I den gamle kirke, hvis indretning 1882 ses af fig. 7, 
fandt Jacob Helms 1873 inventarets tilstand sjældent 
tarvelig, idet han undrede sig over, hvad sognet lod 
sig byde af sine kirkeejere. Istandsættelser nævnes 
1790, da ejeren Mads Christensen lod (†)altertavle, 
prædikestol, †skriftestol og †stolestader reparere og 
male, og 1849-53, da der maledes i lysblå oliefarve, 
samt 1868, da egetræsfarven holdt sit indtog.

Alterbordet (fig. 16), fra 1950, er et panelværk i 
blank eg, 200×70 cm, 104 cm højt, med skab 
indbygget bagtil. Kortsiderne har ét fag, for
siden tre, det midterste med Kristusmonogram, 
flankeret af alfa og omega (pålagt i messing), 
sidefagene med citater fra Joh. 3,16 (i nord) og 
11,25-40 (versaler i forsænket relief).

†Alterbordet i den gamle kirke var 1862 et pa
nelværk af træ, ca. 2,5×1,2 m (jfr. fig. 7), men
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»hvilede« på en mur af brændte sten, formentlig 
resterne af et middelalderligt alterbord.12 †Alter
klæder nævnes tidligst 1738, da indflyvende 
fugle forurenede det.22 1841 ønskedes anskaffet 
et nyt alterklæde af rødt fløjl, der 1847 blev op- 
farvet.13 1862 var klædet af rødt skarlagen med 
sølvbort, men ønskedes samme år udskiftet med 
et nyt af rød silkefløjl med kors i guldbrokade.12

Som alterprydelse tjener siden 1950 kirkens 
sengotiske korbuekrucifiksgruppe (fig. 16-20) fra

o. 1520. Korset, af blank eg fra 1950, er rejst ved 
alterbordets bagkant, sidefigurerne står yderst 
på bordpladen. Den tætte og brede Kristusfigur 
(fig. 17), 97 cm høj, hænger udspændt med næ
sten vandrette arme, hovedet ligger dødt på 
højre skulder, brystkassen er udspilet, højre fod 
lagt over den venstre. Fra tornekronen er håret 
ført bagom et helt summarisk øre og falder glat 
ned i nakken. Trækkene er rolige, de lukkede 
øjne blot angivet som hvælvede partier, næsen 
er spids og let svajet, munden let åben, fuld
skægget kort og tvedelt. Skuldrene fremtræder 
sjældent muskuløse med dybe armhuler, lidt i 
modsætning til de spinkle ben. Hænderne har 
indkrummede fingre, der er delvis fornyede 
1950,26 foden er let deformeret ved kroppens 
vægt, lændeklædet kort med hængesnip mellem 
benene. Issens store nedboring er ført igennem 
til bagsidens huling, der er aflukket med et 
formskåret rygbræt. Sidefigurerne (fig. 18-19), 
98 cm høje, har samme lavstammede tæthed 
som den korsfæstede, og dertil karakteristisk 
brede ansigter. De står på afrundede, let hvæl
vede fodstykker og indtager ret traditionelle 
sørgepositurer. Marias krop danner et bevæget 
svaj bagud, hænderne knuger hun for brystet, 
og det opadvendte blik ledsages af en spids op
stoppernæse og en lille bekymret mund (fig. 
20). Det lange, bølget kannelerede hår falder ind 
bag hovedklædet og ud over armene. Kappen er 
åbentstående med en stor flig ført fra venstre i 
klemme bag højre underarm, hvorved stoffet 
fortil danner et mønster af tykke, knækkende 
folder; nederst stikker en lille spids sko frem. 
Johannes står en anelse vendt mod Kristus med 
det forstenede blik let sænket og en bar venstre- 
fod sat lidt frem på fodstykket. Højre hånd hol-

Fig. 16. Alterparti, 1950, med korbuekrucifiks
gruppe, o. 1520 (s. 2749), og glasmalerier af Kræsten 
Iversen (s. 2742). NE fot. 1988. – Altarpartie, 1950, mit 
Triumphkreuzgruppe, um 1520, und Glasgemälden von 
Kræsten Iversen.

der en bog mod brystet, den venstre holder 
oppe på en flig af kappen. Ansigtet minder om 
Marias, håret er skulderlangt med vigende tin
dinger og en bølget kannelering. Hans kappe er 
samlet ved brystet, kjortlen knappet højt op i 
halsen. Bagtil har begge sidefigurer en huling, 
der er udført med bredt hult jern; bagkanten er 
plan med dyvel- og sømspor efter nu mang
lende rygbrædder.

Bemalingen har barokkarakter, men er noget 
suppleret 1950. Hudfarven er nærmest grå, på 
Kristus med lidt udviskede blodstænk, håret er 
brunt (på Johannes sort), tornekronen grøn og 
lændeklædet rødt. Marias hovedklæde er hvidt,
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Fig. 17. Krucifiks fra korbuekrucifiksgruppe, o. 1520, 
nu alterprydelse (s. 2749). NE fot. 1988. – Kruzifix 
von Triumphkreuzgruppe, um 1520. Heute als Altar
schmuck.

kjolen rød, kappen blå, og Johannes har brun 
kappe over en mørkgrøn kjortel med rødt for.

Krucifiksgruppen, der vel må være et lokalt 
jysk arbejde, har fra første færd stået i den gamle 
kirkes korbue. At gruppen er udført til en sådan 
fri opstilling (også synlig bagfra), fremgår af si
defigurernes nu manglende rygbrædder. Uvist 
hvornår, snarest i første del af 1800'rne, er grup
pen blevet taget ned fra korbuen og anbragt tæt 
samlet i en høj rektangulær tavle med ramme. 
Det er formentlig denne opstilling, der 1862 
nævnes som en gammel altertavle, ophængt 
over for prædikestolen.12 Tavlen fik i den nu
værende bygning plads på triumfvæggen nord 
for korbuen (jfr. fig. 15), men må engang efter 
1924 være sat til side. 1950 blev rammen kasseret 
og de restaurerede figurer opsat på deres nu
værende plads.

Krucifiksgruppen afløste en altertavle fra 1886 
(jfr. fig. 15), formet som en høj rundbuearkade 
med søjler, spidsgavl og et maleri, Kvinderne 
ved Graven (192×109 cm i lysningen). Det er 
udført i olie på lærred af Truels Holm i Bobøl,

der har kopieret alterbilledet fra 1841 i Hygum 
kirke (DK.SJyll., s. 750.). Tavlen, der skænke
des af Holsted sparekasse, er siden 1950 hensat i 
kapellet under kirkens kor.

Et helgenbillede fra den gamle kirke kan være 
rest af en sengotisk højaltertavle (jfr. ndf.), men 
kirkens senere omtalte *(†)altertavle, tidligst 
nævnt 1739, må have været efterreformatorisk. 
1739 så den ilde ud og trængte til forbedring; det 
var åbenbart sket året efter.22 Atter 1766 behø
vede tavlen hjælp,15 og 1770 lod kirkeejeren 
Mads Christensen den reparere og male.25 Den 
blev malet igen 1849.13 Ved denne lejlighed, eller 
måske nogle år senere, fik tavlen et nyt *maleri, 
visende Jesus i Getsemane have. Det er malet på 
en egetræsplade, 54×68 cm. Jesus knæler mod 
højre, hvor en engel med kalken viser sig i 
skyen; de sovende apostle ses til venstre. Helms 
omtalte 1873 billedet som et stort, nyt maleri i 
altertavlen, og gav det følgende ord med: »kan 
nogenlunde gå an i afstand, men grueligt set 
nærved«. Efter tavlens kassation i forbindelse 
med den gamle kirkes nedbrydning må det be
varede maleri være kommet i privateje. Det blev 
1956 skænket til Esbjerg Museum (inv. nr. 71/ 
1956).27

To senmiddelalderlige figurer (fig. 21-22) må 
stamme fra to forskellige, sengotiske (†)altertav
ler. Den ene kan således have været en ældre 
højaltertavle (jfr. ovf.), men nok så sandsynligt 
er det vel, at der er tale om sidealterfigurer. 1) 
(Fig. 21) Maria med barnet, o. 1500, med delvis 
bortflækket hoved, nu 107 cm høj. Maria står på 
et let hvælvet fodstykke med det næsten lig
gende barn på sin venstre hånd; resterne af hen
des højre hånd holder om barnets venstre fod. 
Af Marias krone er bevaret en stump i venstre 
side, ansigtet og det meste af halsen er borte. 
Ved siderne ses dele af et løsthængende hoved
klæde, der delvis har dækket et langt hår med 
bølget kannelering. Det nøgne, krølhårede 
barn, med æble i venstre hånd, ligger bagud- 
lænet, men med det lille, summarisk skårne ho
ved rejst; ansigtstrækkene er delvis afslidte. Ma
ria bærer fodsid kjole og en kappe, der er samlet 
i halsen og ført ind foran kroppen fra højre. 
Stoffet danner små spidse skåle og rolige hænge-
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Fig. 18-19. Sidefigurer fra korbuekrucifiksgruppe, o. 1520, nu alterprydelse (s. 2749). 18. Maria. 19. Johannes. 
NE fot. 1988. – Seitenfiguren einer Triumphkreuzgruppe, um 1520. 18. Maria. 19. Johannes. Heute als Altarschmuck.

folder; nederst stikker en spids højresko frem. 
Bagsiden er udhulet og bagkanten plan med 
dyvler og søm efter fæstnelse til det nu mang
lende talterskab. I den bevarede del af hovedet 
antyder store dyvelhuller og en fals bagtil, at der 
her har været indfældet en plastisk, fremstående 
glorieskive. Træet står med stærkt slidte farver 
fra 1800'rnes første del. Huden er rødbrun, håret 
gulbrunt, hovedklædet sort, kappen blå og kjo
len rød. 1862 var figuren hensat i den gamle kir
kes tårnrum,12 hvor Helms så den 1873; allerede 
da manglede hovedet. 1917 lå figuren i den ny 
kirkes tårn,12 1924 på kirkens loft. Efter en tid i 
privateje er figuren kommet tilbage til kirken 
1976. I forbindelse hermed er foretaget en kon
servering. Nu opbevaret i tårnets forrum til or
gelpulpituret.

2) (Fig. 22) Anna Selvtredje, o. 1525, 91 cm 
høj, medtaget og dertil vansiret af moderne ny
maling. Anna står bred og frontal med det ho
ved- og armløse Jesusbarn siddende på sin højre 
arm, hendes venstre hånd ligger beskyttende 
bag Maria, der står som en ung pige ved mo
derens venstre side. Ansigterne er slidte og af
skurede, Maria let smilende, Anna med lige 
mund. Hendes hår dækkes af et hagelin og af 
den åbentstående kappe, der er lagt hætteagtigt 
over hovedet og ført ind foran kroppen. Maria, 
vistnok med rester af krone, har langt, udslået 
hår med bølgende kannelering og bærer en lang
ærmet, fodsid kjole, som hun løfter op i med 
højre hånd. Armens midterste del har været til- 
stykket og mangler nu, venstre arm er afbrudt. 
Barnet er nøgent og lasket, klædefolderne uro-

Danmarks Kirker, Ribe amt 192
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Fig. 20. Sørgende Maria, udsnit af korbuekrucifiks
gruppe, o. 1520, nu alterprydelse (s. 2749). NE fot. 
1988. – Trauernde Maria, Ausschnitt aus Triumphkreuz
gruppe, um 1520. Heute als Altarschmuck.

lige med ophobede knæk og foldedeller, fod
stykket næsten bortrådnet. Isserne har nedbo- 
ring, bagsiden en dyb udhuling med gennem
skæring bag barnet. Bagkanten er plan med spor 
efter fæstelse til talterskabet.

Figuren opbevaredes sammen med nr. 1 indtil 
begge efter 1924 kom i privateje.28 Den blev i 
miserabel tilstand taget ned fra kirkeloftet af kir
keværgen og kunstmaleren Niels Ibsen Niel
sen,29 der lagde den i fernisbad inden nymaling i 
de nuværende, brogede farver, der ikke mindst 
er misvisende for øjnenes vedkommende. Maria 
er malet som en lille, højbarmet prinsesse med 
venstre ben blottet til over knæet! Som en sådan 
Mor Danmark med sin hjemvendte datter stod 
figurgruppen i kunstnerens hjem, indtil den 
1976 kom tilbage til kirken.30 I tårnets forrum til 
orgelpulpituret.

Altersølv. 1) 1853, udført af Hans Jessen Ter- 
kelsen i Ribe. Kalken (fig. 23), med fornyet bæ

ger, 19 cm høj, har cirkulær, godronneret fod og 
en cylindrisk skaftdel med svagt konveks go- 
dronnering. Højt bæger med hældetud. På 
standkanten ses Terkelsens stempel (Bøje 1982, 
nr. 6817), og sammesteds læses i indprikket skri
veskrift kirkeejernes navne: »N. Ibsen og 
P. C. Bolding 1853«. Disken, tvm. 11,5 cm, sav
ner stempel men har samme indskrift som kal
ken. En reparation af det gamle †bæger nævnes 
1886.6 2) 1986, i helt enkelt sterlingsølv, kalken
20 cm høj med graverede versaler på standkan
ten: »Mie og Karl Albert 1986«. Disken, tvm. 14 
cm, har påskriften: »Johs. Thuesens Fond 1986«.

Et *altersæt (fig. 25) af tin fra o. 1700 er nu i 
Museet på Koldinghus. Kalken, 20 cm høj, har 
ottesidet, let rundende fod med omløbende pro
filknæk og cirkulær forsænkning ved overgan
gen til det cylindriske skaft. Knoppen har form 
af en lidt fladtrykt kugle, bægeret er glat lige
som disken, der måler 15 cm i tvm.

Sættet er et sjældent eksempel på bevaring af 
en type billigt nadverudstyr, der var meget al
mindeligt i årtierne efter 1600'rnes krige og 
plyndringer. Sidestykker findes hovedsagelig i 
behold syd for Kongeåen, således i Øster Lindet 
og Hviding kirker (DK.SJyll., s. 696, 1144).31 
Kalken og disken af tin nævnes tidligst 1834, da 
sættet ønskes omstøbt og om muligt »begge 
dele anskaffes af sølv«.13 Efter 1853 at være taget 
ud af brug må sættet være kommet i privateje, 
indtil det 1929 blev skænket til Museet på Kol
dinghus (inv. nr. 8138).32

En oblatæske af sort porcelæn med guldkors er 
tidligst nævnt 1917.33 En †oblatæske, nævnt 
1862,12 ønskedes 1870 udskiftet med en af por
celæn.13 En †alterkande af porcelæn nævnes 1917.33 
Til den gamle kirke anskaffede man 1846 en †alter
kande af tin,13 svarende til det daværende altersæt.

Sygesæt (fig. 24), 1792, skænket til Folding 
kirke af kirkeejeren Hans Gundorph i Ribe og 
med stempel for Oluf Nielsen Bützou samme
steds (Bøje 1982, nr. 6792). Kalken, 14 cm høj, 
har cirkulær, profileret fod med bred fodplade, 
cylindrisk skaft og en skarprygget knop med 
enkel bort. Langs halvkuglebægerets rand læses 
i indprikket skriveskrift: »Givet Til Foiling 
Kierke af Dens Eierre Hans Gundorph i Ribe
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Fig. 21-22. 21. Maria med barnet, alterfigur o. 1500 (s. 2750). 22. Anna Selvtredje, alterfigur, o. 1525 (s. 2751). 
NE fot. 1988. – 21. Maria mit Kind, Altarfigur um 1500. 22. Anna selbdritt, Altarfigur um 1525.

1792«. Sættet er komponeret sammen, så den 
glatte disk, tvm. 8 cm, i sammenpakket stand 
kan fæstnes under kalkens fod, mens der i bæ
geret kan ligge en lille nyere vinbeholder (mær
ket »KOH«), Ældre læderfutteral. Sættet næv
nes i inventariet 1862 som en kalk og disk til 
brug ved berettelser, som kirken havde fælles 
med hovedsognet Føvling.12

Alterstager (fig. 26), 1700'rne, 40 cm høje. De 
har cirkulær fod med profilering, spinkelt balu- 
sterskaft med skarpryggede ringe og bred, tal- 
lerkenformet lyseskål med høj lysetorn. Nævnt 
tidligst 1862.12

†Messehagler. Kirken manglede hagel både 
1725 og 1776, da den gamle var blevet stjålet. 
1777 var en ny ved at blive syet og lovedes sendt 
snarest.22 Et mangeårigt ønske om en ny hagel

blev efterkommet 1850, da der anskaffedes en af 
rødt silkefløjl.13 Den anførtes i inventariet 1862 
»med guldkors og tresser«;12 1904 købtes en ny 
hagel for 100 kr.6

Alterskranke, 1950, halvcirkulær med jernsti
vere, håndliste og hylde i blank eg samt muret 
knæfald med læderbetræk. Den ældre alter
skranke fra 1886 er nu på kirkeloftet. Den er 
halvcirkulær med drejede, gråmalede balustre 
og håndliste i blank eg (jfr. fig. 15). Den gamle 
kirkes †alterskranke, der 1834 ønskedes nybe- 
trukket,13 omtales 1862 som malet med egefarve 
på træet og »udstoppet«.12 Den udskiftedes 1874 
med en ny i bueform (jfr. fig. 7).12

Døbefont (jfr. fig. 28), romansk af rødlig gra
nit, 95 cm høj, tilhørende den glatkummede, 
vestjyske type (Mackeprang: Døbefonte, s. 166,

192*
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Fig. 23. Alterkalk, 1853 (s. 2752), udført af Flans Jes
sen Terkelsen i Ribe (bægeret fornyet). NE fot. 1988. 
– Kelch von Hans Jessen Terkelsen in Ribe, 1853. Kuppa 
erneuert.

408). Søjlebasefoden har hjørneknopper, der 
forbindes af en tyk, profileret vulst. Herover 
danner foden en høj keglestub mod den halv-

Fig. 24. Sygesæt, 1792, skænket til Folding kirke af 
kirkeejeren Hans Gundorph, Ribe, og udført af Oluf 
Nielsen Bützou sammesteds (s. 2752). NE fot. 1992. 
– Krankengerät mit Stifterinschrift, 1792.

kugleformede kumme, tvm. 77 cm, der nederst 
har et ganske svagt markeret skaft (eller en 
vulst?). Mundingsprofilen er attisk, idet den 
øvre rundstav som vanligt er erstattet af platte. 
Randen er bred og glat, fordybningen harmo
nisk uden afløb; et større stykke af kummesiden 
er afstødt, ligeledes en af fodens hjørneknopper.

I den gamle kirke omtales fonten 1862 som 
stor, udhugget i én granitsten og malet.12 Den 
stod da i koret ved korbuens nordre vange (jfr. 
fig. 7). 1862 ønskedes fonten afpudset og be
handlet med klar fernis, og 1882 købtes svovl
syre til rensning af døbefonten,6 der nu savner 
farvespor. I den ny kirke fik fonten plads samme 
sted, senere midt i koret, hvorfra den 1950 er 
flyttet til skibets nordøsthjørne.

Dåbsfadet, fra 1952, er af messing, tvm. 58 cm, 
fordybningen med Jesumonogram i medaljon, 
fanen med graveret antikva: »Holsted Kirke 
1952«. †Dåbsfade. Efter at kirken 1725 havde 
savnet dåbsfad, blev der 1739 anskaffet et fad,22 
som 1790 udskiftedes med et nyt, foræret af kir
keejeren Mads Christensen.25 Fadet nævnes 
endnu 1862.12 Dåbskanden, fra 1950, 23 cm høj, 
er af messing, bred, med graveret påskrift: »Fra 
Børnene i Holsted Kirkedistrikt 1950«. Mærket 
under bunden: »H. Lindemann«. En †dabskande 
ønskedes anskaffet 1862 og igen 1887-88, den 
skulle være af messing og rumme 2-3 potter.12

Et middelalderligt vievandskar (fig. 29) af rød
lig granit har stået i en have i byen og er opstillet 
i kirkens tårnrum. Det består af en uregelmæs
sigt kugleformet sten, 42×48 cm, 31 cm høj, 
hvis plant afbanede overside har en glat halv
kuglefordybning, tvm. 23 cm, 11 cm dyb. Kar
ret er af typen til indmuring.34

En senkatolsk korbuekrucifiksgruppe (fig. 16- 
20) fra den gamle kirke tjener siden 1950 som 
alterprydelse (jfr. ovf.).

Prædikestol (fig. 27), o. 1650, stærkt restaure
ret, senest 1950, og siden 1927 med nye evange
liststatuetter i felterne, udført af billedskærerin- 
den Inger Ellum, Vejen. Kurven består af fire 
arkadefag, adskilt af svære pilastre med profi
leret hals og udbugende skaft, der prydes af be
slagværk, bosser og hængeklæde. De profilind- 
rammede, dybe arkadefelter har kvartrunde søj
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Fig. 25. *Altersæt af tin, o. 1700 (s. 2752), nu i Museet på Koldinghus. NE fot. 1992. – *Altargerät aus Zinn, um 
1700. Im Museum von Koldinghus.

ler uden base, men med profilkapitæl og bue- 
slag, der udgøres af en æggestav; sviklerne har 
kuglebosser. Postamentets fremspring prydes af 
ovalbosse (fortil) og pyramidebosser, den lidt 
lavere frises af pyramidebosser, og kronlisten 
ledsages af æggestav. Under postamentfrem- 
springene ses hængekugler, der formentlig er fra
1886. I felterne, som er udført til malerier, er 
1927 indsat velmente, stående evangelistfigurer 
(29 cm høje), skåret 1926 som »kopier« efter de 
hidtidige, malede evangelister.7 Statuetterne, 
med navnene anført i skønvirkeagtig skrift på 
fodstykket, er fra opgangen: »Lucas«, »Mar
cus«, Matthæus« og »Johannes«.35 Gesimsens 
dækliste med læsepult er fra 1950, ligeledes op- 
gangstrappen. Den brogede bemaling fra 1927 
skyldes malerinden Johanne Brask, København, 
der øjensynligt har bibeholdt og opmalet ældre 
indskrifter i gylden fraktur på blåsort bund. I 
frisen læses: »Herrens Ord bliver evindelig Peter
1. Cap. V. 25«, på postamentet: »Dine Synder 
ere forladte. Frygt ikke, tro kun. Se jeg er med 
Eder alle dage. Gud er Kærlighed«.

Prædikestolen står i skibets sydøsthjørne, 
hvor den også havde plads i den gamle kirke 
(jfr. fig. 7), formentlig fra første færd. Kirkeeje
ren Mads Christensen lod den 1790 reparere og 
male,25 og 1852-53 skete en ny opmaling, for
halet af malerens sygdom.13 1862 omtales prædi
kestolen med en thimmel, der var af egetræ og 
derfor formentlig oprindelig. Gesimsen havde 
beklædning samt †bogstol, og alt var »godt ma
let«,12 felterne med evangelistmalerier fra 
1852-53, der af Helms karakteriseres som »no
get af det mest afskyelige, man kan se«.36 1870 
måtte topgangens gelænder fæstnes, og 1880 
ønskede man prædikestolen fornyet,12 men flyt
tede den alligevel 1886 over i den ny kirke (dog 
uden himmel). Her ser man på ældre fotografier 
prædikestolen med malerier og topgangspanel 
(fra 1790?), der har høje rombefyldinger.

Stolestaderne, med let skrå fyldingsryglæn, er 
fra 1886, de enkle, retkantede gavle med ud- 
trækssæder fra 1950, da stoleværket blev malet i 
lysblåt, gråt, rødt og grønt. Tre af de oprinde
lige gavle fra 1886 (jfr. fig. 15) ligger på kirkelof-
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tet, 128 cm høje. De har smal hals og cirkulær, 
skiveagtig afslutning med forsænket medaljon. 
Bemaling i rødbrunt og egetræsfarve med cir
kelkors i medaljonen.

I den gamle kirke omfattede †stolestaderne 1882 
hele 22 (i nord) og 21 rader igennem skib og 
tårn, midtgangen var som så ofte noget forskudt 
imod syd (fig. 7). Staderne nævnes tidligst 1738, 
da indflyvende fugle forurenede dem; tre-fire 
nye stader burde indrettes til mandfolkene i tår
net, og de nederste mandsstole behøvede repa
ration.22 1790 blev staderne repareret og malet. 
Året efter blev det beklaget, at der manglede 
stader til en del nye beboere, hvorfor man fore
slog at indrette »et lille rum nederst i kirken« (i 
tårnrummet?) med stole, ligesom det fandtes 
nødvendigt med et pulpitur.25 Det sidste reali
seredes dog ikke.37 1832 måtte alle stole forsynes 
med fodskamler, og året efter ønskedes kvin
destolene »rettet og hævet med nye pæle«, mens 
stolene i tårnet trængte til reparation i begge si
der.13 1847 var kirkens stole tildels fornyede, til
dels reparerede og ønskedes malet i løbet af 
sommeren; det skete dog først 1849.13 1862 op
regnedes stolene til 26 mandfolkestole, hvoraf 
to dobbelte, samt 14 (bredere) fruentimmer- 
stole, hvoraf en dobbelt og med låge; alle gav-

Fig. 26. Alterstager, 1700'rne (s. 2753). NE fot. 1988. 
– Altarleuchter, 18. Jh.

lene og ryglænene i mandsstolene stod malet i 
lysblå oliefarve. Samme år sattes rygstød også i 
kvindestolene, tre nye stole anbragtes ved hver 
side i tårnet, og ved sydvæggen opsatte man 
†hatteknager til mændene. I beboernes ansøgning 
til kirkeministeriet 1878 (jfr. s. 2747) fremholdt 
de, at kirken kun havde 150 siddepladser til 1100 
indbyggere. Selv om man havde anskaffet løse 
†bænke, hjalp det ikke stort, idet mange ikke 
kunne komme ind i kirken, men måtte stå uden
for. En træmalet †brudeskammel nævnes 1862.12

En †præste- og skriftestol blev repareret og ma
let 1790, formentlig er det den, der på grund
planen 1882 ses som et kvadratisk aflukke i væg
hjørnet nord for altret (fig. 7). En lignende mar
kering syd for altret er formentlig kirkens †deg
nestol, der 1880 måtte befæstes og forsynes med 
nyt guld.12 Da Helms ikke nævner stolen, kan 
den næppe have været middelalderlig.

To pengebøsser af messing er indkøbt 1906.6 De 
bærer påskrift: »Til de fattige«. En klingpung, 
indkøbt til den ny kirke 1886, ligger nu på kir
keloftet. Den er 154 cm lang, med drejet, lakeret 
egetræsskaft og ring med læderpose, som er be
klædt med sort plys.

Orgel, 1982, med 10 stemmer, to manualer og 
pedal, bygget af Bruno Christensen & Sønner, 
Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 
8', Principal 4', Quint 2 2/3', Gemshorn 2', 
Mixtur III. Svelleværk: Spidsgamba 8', Rør- 
fløjte 4', Principal 2', Nasat 1 1/3'. Pedal: Subbas 
16'. Facade fra ældre torgel genanvendt. På vest
pulpitur fra 1901, med sydvendt spillebord, 
(†)Orgel, 1900, med fem stemmer, bygget af 
Gebr. Rieger, Jägerndorf, Østrig,38 leveret af 
Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing. Disposi
tion: Bordun 16', Principal 8', Røhrfløite 8', Oc- 
tav 4', Spidsfløite 4'; to kollektiver. Mekanisk 
aktion, keglevindlade. Stafferet orgelfacade med 
klingende piber af tinlegering, grupperet i fem 
rundbuede pibefelter. Opsat med sydvendt spil
lebord på vestpulpitur fra 1901, der ligesom fa
caden er genanvendt det nye orgel 1982. Dele af 
værket opbevares på kirkeloftet.39

Fem ens salmenummertavler er nyere, vistnok 
fra 1950, 79×63 cm, med grå rammer og sort 
versalskrift over hængecifre i letmetal. På loftet
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Fig. 27. Prædikestol, o. 1650 (s. 2754), med evangeliststatuetter fra 1926, udført af Inger Ellum, Vejen. NE fot. 
1988. – Kanzel, um 1650. Evangelistenstatuetten von Inger Ellum, Vejen, 1926.

ligger to ens salmenummertavler, 125×58 cm, fra 
begyndelsen af 1900'rne, den ene anskaffet 1903 
(begge til stede 1917).33 De har lav trekantgavl 
med tandsnit, forgyldt frakturskrift og seks 
rækker med skydecifre af træ. Tavlerne flanke
rende korbuen (jfr. fig. 15). †Salmenummertavler. 
Den gamle kirke havde 1862 tre nummertav
ler,12 måske er det en af dem, der ses rundbuet 
og sortmalet (til kridt) i den nuværende kirke o. 
1900 (foto i NM).

To nyere præsterækketavler, helt enkle, 100×67 
cm, flankerer kirkens indgang under orgelpulpi
turet. Hvid skriveskrift på sortblå bund. På lof
tet henligger en præsterækketavle fra o. 1900, 
145×72 cm. Den har trekantgavl med tandsnit, 
bred, rødbrun ramme og påskrift i sort fraktur 
over præsterne fra 1885.

Et maleri af Luther, signeret 1886 af Truels 
Holm, er skænket til kirken i anledning af 400- 
året for reformatorens fødsel. Det er, som si
destykker i Skanderup og Føvling kirker (s.

2574, 2791), udført i olie på lærred, 109×83 cm 
(lysningen) og har ramme med påskriften: 
»Skjænket af Holsted Menighed paa Luthers 400 
Aars Fødselsdag«. Nu i tårnets forværelse til or
gelpulpituret.

I skibet hænger to lysekroner af messing fra 
1901, købt sammen med endnu en †lysekrone til 
koret for en gave fra Holsted Sparekasse.

Et kirkeskib, fuldskibet »Thermopylae« af 
Aberdeen, er bygget 1868 af skibsbygmester 
Gorm Clausen, Marstal, men først ophængt 
1938. Anonym giver.40

Klokker. 1) 1885, tvm. 85 cm, med glatte 
hanke, profileret hals og slagring med indskrift i 
reliefversaler: »Omstøbt Aar 1885 hos Chr. 
Christensens Enke i Aarhus«. Ophængt i tårnet. 
2) 1885, tvm. 57 cm, med indskrift som nr. 1. I 
kirkegårdens klokkestabel.

†Klokker. 1) 1528 afleveredes en klokke, der 
med jernfang vejede 1 1/2 skippd., 8 lispd.41 2) 
Endnu en middelalderlig klokke, fra 1503, tjente
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Fig. 28. Indre set mod vest. NE fot. 1988. – Kircheninneres gegen Westen.

i den gamle kirkes tid (Uldall, s. 233). Den bar 
tolinjet, latinsk minuskelindskrift, interessant 
bl.a. ved sin påkaldelse af den lokale, jyske 
S. Thøger af Vestervig: »anno domini mdiii ihe- 
sus nasarenus rex iudeorum help maria alpha et 
o(mega) deus et homo o rex glorie criste veni 
cum pace † sit michi in ilia invocatione sempi- 
terna salus et protexio amen ad laudem dei et 
sancti theogari amen (I Herrens år 1503. Jesus af 
Nazareth, jødernes konge. Hjælp Maria. Be
gyndelse og ende, Gud og menneske. O ærens 
konge Kristus kom med fred. Gid evig frelse og 
beskyttelse må blive mig til del i hin påkaldelse. 
Amen. Til Guds og den hellige Thøgers ære. 
Amen)«.42 1865 faldt klokken ned og skadedes, 
men blev hængt op igen uden reparation.7 1875 
var den ikke betryggende ophængt og ønskedes 
eventuelt omstøbt.13 Ved omstøbningen 1885

vejede klokken 966 pd. Dens †klokkestol ønske
des 1824 efterset på bommen og jerntøjet.37

GRAVMINDER

Kirkegårdsmonumenter. Vest for kapellet står to 
støbejernskors, fæstnet i granitblokke. 1) O. 1860, 
over Thomas Poulsen, *10. okt. 1802 i Holsted, 
†26. april 1860 sammesteds. Korset, 116×69 cm, 
er glat med profileret kant og stjernedekoration
i korsenderne. På bagsiden gravvers. Indskrift i 
skråstillet antikva og versaler (navn).

2) O. 1862, over Jens Thuesen, *15. aug. 1789, 
†13.jan. 1862 sammesteds. Korset, 80×50 cm, 
har kløverbladsformede ender med stjernedeko
ration og profileret kant samt c-formede bøjler i 
vinklerne ved korsmidten. På bagsiden grav
vers. Indskrift i kursiveret antikva og versaler.
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KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Ribe amt i almindelighed hen
vises til s. 50f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 
54f. Endvidere er benyttet:

Ved embedet. Synsprotokol 1862f. – LA Vib. For
handlingsprotokoller for Holsted kirkes tiendeejere, 
1882-1922 og 1917-22 (C 575D.6-7).

NM2. Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske lands
bykirker, VII, 1889, s. 161-64. Indberetninger. J. Helms 
1873 (bygning, inventar), Niels Termansen 1924 (in
ventar), K. Høgsbro Østergaard 1975 (middelalder
lige alterfigurer), Mogens Larsen 1976 (undersøgelse 
af alterfigurer).

Tegninger og opmålinger. NM2. Tegninger af dør
overligger med »Bjøvlund trold«, romansk vindue 
og døbefont ved Magnus Petersen 1871. Tegning af 
†kirke og kirkegård ved Magnus Petersen 1875. Op
måling af †kirke (grundplan og opstalter) ved Tage 
Olivarius 1882. Opmåling af tympanon og stenhug
gerfelter ved Tage Olivarius 1885. Kalke af runeind
skrift ved samme 1885. Grundplan af den nuværende 
kirke ved Henrik Jacobsen 1993.

Litteratur. Jens Chr. Frederiksen: Historiske Efter
retninger om Holsted Sogn, Holsted 1931, s. 167-80. 
Holsted kirke 1886-1986, udg. af menighedsrådet, 
Holsted 1986 (42 s.).

Historisk indledning ved Michael H. Gelting, be
skrivelse af bygninger ved Niels Jørgen Poulsen, in
ventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler), 
gravminder ved Anne-Sofie Elley Molter. Tysk over
sættelse: Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 
juni 1993.
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Fig. 29. Vievandskar af granit, middelalderligt, (s. 
2754). NE fot. 1988. – Mittelalterliches Weihwasserbek- 
ken aus Granit.
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26 Nye er højre hånds pegefinger og de tre midterste 
fingre på venstre hånd.
27 Maleriet, der er anført som gave fra lokomotiv
fører Bertelsen i Østergade, har 1993 været nedpak- 
ket og utilgængeligt på museet.
28 Det må her bemærkes, at kirkens præst Vilhelm 
Bang allerede 1886 havde skrevet til Direktionen for 
de antikvariske Mindesmærkers Bevaring og bedt 
den tage vare om figurerne for at undgå vandalisme 
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33 LA Vib. Forhandlingsprotokol for Holsted kirkes 
tiendeejere 1917-22 (C 575D.7).
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1988.
35 Under Lukas' fodstykke er indskåret årstallet 1926.
36 I sin indb. 1874 fortsætter Helms: »Det er unægte
lig bekvemt og billigt for kirkeejere, når et sogn lader 
sig sådant byde, men om et sogns beboere komme til 
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37 LA Vib. Ribe stifts- og købstadsprovsti. Synspro
tokol for kirker og præstegårde 1812f. (C 36A.13).
38 Iflg. meddelelse fra orgelbyggeriet.
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Fig. 30. Stenhuggerfelter i 
granitkvader, overført til den 
nye kirke (s. 2742). Opmå
ling ved Tage Olivarius 1885.
- Steinmetzfelder in Granitqua- 
der, in die neue Kirche übertra
gen.




