
Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Thomas Bertelsen 2004. - Südansicht der Kirche.

LOMBORG KIRKE

SKODBORG HERRED

Kirken (»Longhburgh«) nævnes første gang i kirkelisten 
i Ribe Oldemoder (o. 1350), hvor den er noteret for 
en afgift på 4 sk. sølv, svarende til hovedparten af 
kirkerne i Skodborg Hrd.1 Kirkens ejendom er omtalt 
1482.2 1644 involveredes sognepræsten hr. Eske (Eskil) 
Gregersen i en opsigtsvækkende drabssag, der endda 
udspillede sig i kirken mellem mands- og kvindestolene 
og ydermere inddrog hans to sønner, to døtre og flere 
andre medskyldige som anført i anklageskriftet.3

Lomborg Kirke overgik 1671 fra kronen til baroniet 
Rysensteen, som Henrik Rüsensteen (Ruse) havde 
oprettet d.å. Dermed indgik denne kirke sammen 
med flere andre i herredet (Rom, Bøvling, Flynder og 
Humlum) i det ‘kirkeimperium’ på i alt 17 kirker i 
området, som Rüsensteen havde kalds- og patronatsret 
til (jf. s. 591, 767, 813).4 Efter hans død 1679 overgik 
godset via datteren Jeanne Maries (Johanne Marie) 
andet ægteskab med Christian Juul (Juul-Rysensteen) til 
dennes slægt.5 Da baroniet 1799 blev ophævet og solgt,

afhændedes kirken sammen med Rammegård (Ramme 
Sogn, Vandfuld Hrd.) til generalkrigskommissær Ul
rich Christian von Schmidten til Urup og amtmand 
Peter Severin Fønss til Løvenholm; sidstnævnte blev 
1802 godsets eneejer. Tienderne bortsolgtes dog inden 
1809 til sognemændene,6 mens kaldsretten d.å. tilhørte 
kronen.6

1642 foreslog Jacob Grubbe til Kabbel, at præste
kaldet i Lomborg forenedes med nabosognet Rom, 
‘der var et ganske ringe kald til at underholde én 
med’.7 Annekteringen skete dog først efter kgl. reskript 
af 12. okt. 1670. Heri slog man fast, at ændringen 
skulle gennemføres, når en af præsterne døde, da de to 
sogne var af ‘så liden og ringe indkomst, at to præster 
af bemeldte to sogne (...) ikke uden andet lige skulle 
kunne ernære (sig)’.8 Allerede året efter virkelig
gjordes ændringen, og de to kirker har siden udgjort ét 
pastorat (jf. også s. 768). Lomborg Kirke overgik 1929 
til selveje.9
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Fig. 2. Kirke og kirkegård set fra nordvest. Tegning o. 1900 i privateje. -Nordwestansicht 
der Kirche und des Friedhofs.

Kirken ligger i landsbyens nordvestligste udkant, 
trukket tilbage fra landevejen mellem Ramme og 
Rom (jf. fig. 3). Den store og næsten kvadratiske 
kirkegård, hvis grænser næppe er gamle, omgives af 
marker mod nord, vest og øst, mens præstegården 
ligger ud til vejen sydøst herfor.

Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården om
kranses af kampestensdiger, som med und
tagelse af den nyligt omsatte østmur, er opbygget 
omkring en kerne af jord. Langs digets inderside 
står en bøgehæk og rækker af vindblæste træer, 
fortrinsvist ahorn og bøg. Fra hovedindgangen i 
det østre dige fører en gang, flankeret af småbladet 
Und, til kirketårnets dør. Indgangen udgøres af en 
tofløj et køreport med hvidmalede trælåger og 
røde vingeteglstækkede teglpiller, hvor ud for der 
1990 anlagdes en parkeringsplads (landskabsark. 
Birte Østerbye, Herning). Den nyere indgang 
var ved en pille tidligere delt i en køreport og 
en ganglåge.10 En tilsvarende fodgængerlåge i 
vestdiget leder til de omkringliggende marker, 
ligesom en i 1646 omtalt †indgang i norddiget, 
der var orienteret mod †våbenhuset. Indgangen

fandtes endnu o. 1900, hvor en køreport og en 
fodgængerlåge flankeredes af hvide murpiller 
(jf. fig. 2).11 Kirkegårdens indgange var murede 
1596, hvor de repareredes med tagsten, og en ny 
stette opførtes i 1604 med brug af 700 mursten 
og tagsten.12

Bygninger m.m. på kirkegården. I nordvestre 
hjørne er 1962 opført et kapel af gule teglsten 
med dobbeltdør, der ved tilføjelsen af et gra- 
verhus med kontor og toilet 1984 ændredes til 
en vinkelbygning.13 Den teglsatte bygning står 
i dag hvidmalet og tækket med røde vingetegl. 
En lang smal †staldbygning med skråtag stod 
frem til 1961-62 langs ydersiden af østdigets 
søndre del.14

BYGNING

Kirken består af romansk kor og skib af granitkvadre, 
der jf. dendrokronologiske undersøgelser sandsynligvis 
er opført o. 1235-50. I senmiddelalderen forkortedes 
skibet ved opførelsen af et vesttårn, mens et †våben- 
hus foran skibets norddør er nedbrudt før 1879. Orien
teringen har en større afvigelse mod nord.
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Kvaderstenskirken er afsat med rette vinkler og 
facaden af korets langmure flugter med skibets 
bagmur (fig. 5). Koret, der er jævnhøjt med 
skibet, er let rektangulært, mens spor efter det 
forkortede skibs oprindelige vestgavl viser, at 
dette var udlagt som to kvadrater og dermed har 
været ca. 18,6 m langt (s. 730). Kirkens ensartede 
sokkel antyder, at den udlagdes i én fase, men 
et nøjere byggeforløb afsløres ikke i de omsatte 
facader. Dendrokronologiske undersøgelser af 
tagværket tyder dog på, at skibet er kommet 
under tag nogle år før koret, jf. Rom (s. 77lf.).

Materiale og teknik. Den romanske kirke er 
opført af granitkvadre over en dobbeltsokkel. På 
skibets sydfacade har soklen et irregulært forløb, 
og dens jævne gang på kirkens øvrige sider tyder 
på omsætning (s. 733). Soklens nedre led har 
skråkant og det øvre en stiliseret attisk profil (s. 
598, fig. 17). To af skibets sokkelsten afviger her
fra, idet en stærkt svungen karnis indgår i sydsidens

øvre led (s. 598, fig. 16), mens skråkanten på en 
sten på nordsiden ledsages af en rille.

Soklen er udeladt på skibets ommurede vest
gavl, og hjørnestenene er kun genanvendt mod 
nordvest.15 På det sydvestre hjørne springer 
soklen ca. 50 cm frem for gavlen, og grovkornede 
mørtelaftryk på fundamentstenene her må repræ
sentere murkernen i den oprindelige gavl, som 
blot er flyttet ca. 1,2 m mod øst (s. 730). Flere 
udtagne sokkelsten er genanvendt i tårnet (s. 
730), men en skråkantet sten indgår også i en 
kantsætning på kirkegårdens søndre del.

Murene er udført af tilhuggede granitkvadre i 
facaden og af kamp i bagmuren. Adskillige kvadre 
har falsede hjørner beregnet for stilladsbomme, 
men de ligger næppe på deres oprindelige plads, 
da alle facader er omsat.16 Korets østgavl er 
ommuret bl.a. 163912 og 1974, mens en indskrift 
på skibets nordside markerer en facadeomsætning 
1916, hvorved døren og de oprindelige vinduer

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1800 og omtegnet af F. M. Schaumburg 1866. Tegnet af Jørgen Wichmann. 
— Katasterkarte 1:10.000. Vermessen 1800 und umgezeichnet von F. M. Schaumburg, 1866. Gezeichnet von Jørgen 
Wichmann.
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Fig. 4-5. Opmålinger 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1973, tegnet af Thomas Bertelsen 
2007. 4. Længdesnit, set mod syd. 5. Plan. - Vermessungen 1:300. 4. Längsschnitt gegen Süden. 5. 
Grundriß.

slettedes.17 Kirkens sydfacade omsattes 1961-6214 
og atter 1974 (s. 733), hvorfor kun dele af korets 
ligeledes forstyrrede nordfacade kan være intakt. 
Omsætningerne udførtes med genanvendte sten, 
undtagen i skibets nordfacade, hvori der indgår 
nyhugne, rødlige kvadre. Dele af murkronen er 
desuden sat af teglsten i normalformat.

Døre. Begge skibets døre er blændet, og kun 
syddøren kan iagttages i den omsatte facade. 
Den retkantede åbning, som måler ca. 235x108 
cm, bryder begge sokkelled og har karme og 
overligger af hjørnehuggede kvadre. Dette har 
også været tilfældet for den forsvundne norddør,18 
der i bagmuren står som en retkantet kvadersat

niche på ca. 230x125 cm. Dørene var åbne 1805, 
hvor fløjene var i dårlig stand, og blev tilmuret 
før 1879.19

Vinduer. Kirkens oprindelige vinduer er kun 
synlige mod nord. De to vinduer i skibet sås 
endnu 1890 i facaden, hvor de var udmuret med 
teglsten (s. 735). Begge var dækket af en monolit 
med ret overkant og rundbuet lysning ligesom 
korets lidt mindre, åbne vindue, der desuden 
har sålbænksten.18 Korvinduets dobbeltsmigede 
lysning, der måler ca. 98x31 cm og frem til 
1961-62 var blændet, dækkes også af en monolit 
i bagmuren.18 Skibets vinduer står indvendigt 
som nicher, der i murflugten måler ca. 76x210
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cm. Deres høje slanke form må tilskrives en 
forlængelse, der også udtrykkes ved vangernes 
irregulære forløb (s. 730). Bueslaget synes udført 
af kilesten, og i det østres kvadersatte vanger 
indgår to sokkelsten svarende til facadens øvre 
led (fig. 49). Et blændet vindue i korgavlen anes 
som en forstyrrelse i bagmuren.20

Indre. I den kampestenssatte bagmur, der ved 
opførelsen blev dækket af et tykt, udjævnende 
mørtellag, som ses fra korloftet (fig. 15), er vin
duer, døre og korbue kvaderindfattet. Korbuen, 
der er udvidet i senmiddelalderen, står med 
skråkantsokkel og kragbånd med profilering 
mod åbning og skib (jf. s. 598, fig. 6, s. 730).Trods 
rig forarbejdning er kragstenene ikke tilpasset 
murens bredde, idet den nordre er kortere, mens 
den søndre strækker sig ca. 19 cm frem for den 
østre murflugt. En retkantet niche i korets sydside 
er placeret ca. 63 cm over gulvet og måler ca. 
32x37x45 cm. Skibet har bevaret sit flade træ
loft, hvis fyrrebjælker er udskiftet flere gange, bl.a. 
1606.12

Gavltrekanter. Korets og skibets østre gavl
trekanter er intakte og udført af kamp. Gavlen 
mellem de to bygningsafsnits lofter har en 
sekundær rektangulær åbning, ca. 118x64 cm, 
i hvis vanger det ses, at muren er en kassemur 
med mørtelstøbt kerne af kamp. I facaden er

Fig. 6.Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt 
af Peter Duun Andersen 1999 og tegnet af Thomas 
Bertelsen 2007.— Querschnitt durch Schiffgegen Osten.

Fig. 7. Skibets sydfacade set fra sydvest (s. 728). Foto 
Hugo Johannsen 2007. — Die Südfront des Schiffes, 
Südwestansicht.

gavltrekanterne ommuret med teglsten af 
vekslende format, ligesom de er behugget langs 
taglinjen, der flugter med tagfladen. Skibets vestre 
gavltrekant blev sammen med gavlen nedbrudt 
ved tårnets tilføjelse (s. 730).

Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Kirkens 
vesttårn kan være færdiggjort omkring 1505, 
da klokken støbtes, hvilket understøttes af dets 
arkitektoniske slægtskab med tårnet i Hjerm 
(Hjerm Hrd.), hvis klokke er fra 1507. Yderligere 
er korbuen udvidet, og koret er overhvælvet
o. 1525, hvor kalkmalerierne udførtes på de 
nymurede kapper (s. 730). Et †våbenhus på 
kirkens nordside er sandsynligvis fra samme 
periode, hvor også skibets nordvinduer kan være 
forlænget og gavlenes †kamme opsat.

Korets otteribbede hvælv hviler på ufalsede 
hjørnepiller med kragbånd af et let udkraget skifte
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Fig. 8.Tårnunderdelen set fra sydvest (s. 730). Foto Hugo Johannsen 2007. - Turmunterteil, Südwestansicht.

med affaset underkant. Mod ydermurene hviler de 
kuplede halvstenskapper på rund- og spidsbuede 
skjoldbuer og mod vest i et hugget vægforlæg. 
Kapperne, hvis svikler har rektangulære spygatter, 
er opmuret med sildebensmuret rygning og bæres 
af retkantede halvstensribber.21 Mod loftsrummet 
er de fire transversalribber (ribberne vinkelret på 
murene) forsynet med helstensbrede overribber 
af fladelagte løbere og rulstillede trinsten.

Den rundbuede korbue med stik af munkesten 
er udvidet ved korets hvælvslagning. De 
romanske kragsten genanvendtes i vangerne, 
hvis skråkantsokkel også kan stamme fra den 
ældre åbning, jf. andre lokale kirker (s. 598). En 
omvendt sokkelsten med attisk profil nederst i 
nordre vange kan stamme fra skibets vestgavl, 
ligesom to tilsvarende sten i de indvendige vanger 
i skibets nordøstre vindue, som i samme periode 
kan være forlænget.

Ved opførelsen af det slanke tårn blev skibets 
vestgavl nedrevet15 og genopført en smule læn

gere mod øst (s. 727), men bortset fra denne 
usædvanlige løsning er slægtskabet med samtidigt 
tårnbyggeri i Ribe Stifts nordvestlige del tydelig 
(fig. 12).22

Det velbevarede tårn indrettedes i tre stokværk 
og udlagdes med let rektangulær plan, der 
optager knap to tredjedele af skibets bredde. De 
svære mure er primært opført af røde teglsten 
i munkestensformat og genanvendte, romanske 
granitkvadre, der er samlet i facadernes nedre ca.
2,5 m (fig. 8). Af vestgavlens udtagne sokkelsten er 
fire skråkantede genanvendt i tårnrummets hjør
ner, mens otte med attisk profil og to med skrå
kant er spredt indsat i facadernes kvadermurværk.23 
Denne usædvanlige fremgangsmåde, der kan 
følges tilbage til 1900-tallets begyndelse, skyldes 
muligvis en facadeomsætning.24

Over granitpartierne er facaderne teglsatte 
og opmuret i munkeskifte ligesom tårnets bag
mur, der står blank over tårnrummet. Her ses 
murværket udført med brug af mørkbrændte
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bindere og fuger med skarpryggede profiler. Et 
åbent bomhul på nordsiden antyder, at sådanne 
ikke lukkedes ved byggeriets afslutning men først 
tilmuredes i nyere tid. Den genopførte vestgavls 
bagmur er primært af kamp.

Tårnrummet dækkes af et krydshvælv med 
retkantede halvstensribber og firsidet slutsten. 
De let puklede kapper svarer til korhvælvets, 
men har ikke overribber. Hvælvet, der har åbne 
spygatter i sviklerne og klokkerebshul i vest
kappen, hviler på vægforlæg dannet af en muraf
sætning. Rummets frie sider har en halvsten 
dyb, spidsbuet vægblænding, som mod vest er 
gennembrudt af en sekundær dør (s. 734). Bue
slagenes vederlag er markeret af kragbånd af 
et let udkraget skifte med affasede kanter, som 
giver indtryk af, at hvælvet hviler på sekundære 
piller. Lignende kragbånd ses langs den ufalsede, 
spidsbuede tårnarkades vanger, hvor de er delvist 
borthugget. Et vindue i tårnrummet, som må 
være erstattet af vestindgangen, nævnes 1612.12 
En bindingsværksvæg i tårnarkaden erstattedes 
1961-62 af en træskillevæg med muret overdel.14

Fig. 9. Soklen på skibets sydvestre hjørne (s. 731). Foto 
Hugo Johannsen 2007. — Sockel in der südwestlichen Ecke 
des Schiffes.

Fig. 10. Dør mellem skibets loft og tårnets mellem- 
stokværk (s. 731). 1:50. Opstalt set mod øst og snit målt 
og tegnet af Thomas Bertelsen 2004. - Tür zwischen 
Dachboden des Schiffes und Zwischenstockwerk des Turmes. 
Aufriss gegen Osten und Schnitt.

Adgangen til de to øvre stokværk er henlagt 
til en dør, som forbinder skibets loft med 
mellemstokværket (fig. 10). Den fladbuede, 
ufalsede åbning, som måler ca. 178×53 cm, har i 
løbet tre trin stigende mod vest og et tilsvarende 
antal fladbuestik. Trods fraværet af fals forsynedes 
døren 1650 med en egetræsfløj.12 En øsken i løbet 
og to stabler langs åbningens sydvestre vange 
angiver, at døren var ophængt mod tårnrummet.

Mellemstokværkets sekundære bjælkelag er af 
fyrretræ, men hviler i oprindelige bjælkehuller 
ud for en afsætning i bagmuren. Stokværket 
oplyses af to ufalsede glugger, ca. 66×23 cm, 
afsluttet af trappestik. Mod nord er lysningen 
gennemløbende, mens den søndre, der er omsat i 
facaden, har en fladbuet niche i bagmuren.

I det utilgængelige hulrum mellem tårnrum
mets hvælv og mellemstokværkets bjælkelag er 
indsat to glugger, som i bagmuren har en smiget 
fladbuet niche. Mod vest er lysningen blændet, 
mens den søndre er ommuret og retkantet. Til
svarende glugger, der illuderer et fiktivt stokværk, 
kendes fra andre nordvestjyske tårne.25

Også klokkestokværkets sekundære fyrrebjæl- 
ker har bibeholdt den oprindelige placering ud
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for en afsætning i bagmuren. Hver mur har ét 
spidsbuet, gennemløbende glamhul, som mod 
syd og vest er omsat i facaden. Som i andre 
nordvestjyske tårne ledsages glamhullet mod 
nord og øst af en halvstensfals, som kun følger 
bueslaget (fig. II).26 Herover løber yderligere en 
halvstensbred, koncentrisk båndblænding, under
inddelt af radiært stillede bindere, ligeledes et 
egnstypisk særpræg.27 Lysningerne måler ca. 
240×123 cm, men er forkortet med sekundære 
sålbænke. Stokværkets østmur gennembrydes af 
flere 2-3 skifter høje, kvadratiske bjælkehuller, 
som i facaden er blændet med gennembrudte 
teglsten. Hullerne, der er anlagt delvist radialt 
på muren, har båret et hængestillads, hvorover 
tårnoverdelen er opført.

Den gesimsløse murkrone er let omsat mod 
øst og vest. Gavltrekanterne mod nord og syd har 
synligt fodtømmer og identiske dekorationer af et 
lige antal højblændinger, hvilket har stor udbredelse 
i den nordlige del af Ribe Stift og i Salling (fig.

Fig. 11. Tårnets østre glamhul (s. 732). 1:50. Opstalt 
og snit målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2004. - 
Östliches Schalloch des Turmes. Aufriss und Schnitt.

Fig. 12 Tårnets nordre gavlblænding med rekonstrueret 
kam og bueslag (s. 732).1:100. Målt og tegnet af 
Thomas Bertelsen 2004. — Nördliche Giebelverblendung 
des Turmes mit rekonstruiertem Kamm und Bogenschlag.

12). Af gavlenes seks bevarede blændinger deles 
de tre yderste af halvstensbrede stave, mens den 
midterste er helstensbred. Blændingerne løber 
som gavlene ud i taglinjen, men de to inderste 
har ansatser til buestik, der bekræfter, at de har 
strakt sig op i en †kam. En mindre blænding 
mellem de nedskårne bueslag lader formode, 
at de var samlet i én bred blænding, svarende 
til †sydkapellet i Holstebro, hvis glatte gavlkam 
havde pinakler (s. 193-94). I midterblændingerne 
findes to fladbuede, gennemløbende glugger. 
Skibets vestre gavltrekant står med lige behugget 
taglinje og er i facaden ommuret med teglsten af 
normalformat.

Et †våbenhus, der 1632 kaldes »skrevset«12 og 
angives på kirkens nordside, omtales første gang 
1588, hvor det forsynes med murede bænke og 
bræddeloft.28 Bygningen, som ikke har afsat spor, 
nævnes sidste gang 180529 og blev nedrevet før 
1879.30

Korgavlen har haft en †kam, der tækkedes i
1596.12 Da de øvre ca. 1,5 m af skibets østgavl 
er omsat i teglsten i munkestensformat, har også 
denne formentligt båret †kam.

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 
Regnskaberne omtaler adskillige reparationer
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Fig. 13. Kirken set fra sydøst. Foto o. 1900. - Südostansicht der Kirche.

af kirken og navnlig af tårnet, hvis nord- og 
sydfacade er næsten helt omsat i teglsten af 
normalformat. Allerede i 1594 udbedredes tårnet 
med tusind mursten købt i Lübeck og forsynedes 
med nyt egetømmer i klokkestokværket. Tårnets 
østre, søndre og vestre side repareredes igen i 
1635 med 300 mursten.31

På kor og skib foretoges jævnlige reparationer 
af facadekvadrene, der også blev bundet sammen 
med jernankre. Et muranker i korets østgavl kan 
være identisk med et, som indsattes 1639, hvor 
også gavlens facade ommuredes.12 Muligvis er 
de østre gavltrekanter samtidig omsat udvendigt 
i teglsten i krydsskifte. To murankre på korets 
sydfacade indsattes 1881, hvorunder muren også 
fik to ventilationskanaler.32

Kirken gennemgik 1961-62 en hovedistandsæt
telse (arkitekterne Poul Hansen & Ib Lydholm, 
Thisted), der omfattede både mur og tag. De 
indvendige mure repareredes, mens sydfacaden

omsattes mellem det østre og det midterste 
vindue.14 Ydermere etableredes en brolægning 
langs tagdryppet, hvorved terrænet omkring 
kirken afgravedes let.

Den seneste restaurering udførtes 1974, 
hvor den resterende del af skibets sydfacade 
og korgavlen blev omsat, mens kirkens øvrige 
facader repareredes og omfugedes partielt. 
Grundet fugtproblemer udskiftedes ydermurenes 
cementfuger med kalkmørtel i 2004, hvor også 
kirkens vægge blev repareret og kalket.

Gulvet i kor og skib er fornyet med røde 
teglsten i sildebensmønster 1934, hvor der også 
etableres to trin i korbuen.33 Tidligere havde 
koret trægulv.9 Tårnrummets gulv omlagdes 
1961-62 med gule tegl i tilknytning til en let 
gulvsænkning. Under skibets stolestader ligger 
ferniserede fyrrebrædder, mens det malede loft 
har grå brædder og blå bjælker.

Et nyromansk vindue i korets sydmur er
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Fig. 14. Korets tagkonstruktion og hvælv set fra øst (s. 734). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Dachkonstruktion des 
Chores und Gewölbe, Ostansicht.

indsat i 1800-tallets slutning.34 I facaden er 
den rundbuede ufalsede lysning indfattet af 
maskinhugne granitkvadre og kilestik, mens bag
muren har en smiget rundbuet niche. Vinduet 
har erstattet et ældre, hvis østre vange er mar
keret i bagmuren, hvor det har forstyrret kalk
malerierne.

Skibets tre vinduer af teglsten i normalformat 
eksisterede 1890 (Uldall 1890) og er sandsynligvis 
indsat o. 1800, jf. Rom og Bøvling (s. 786, 828).

De kurvehanksformede lysninger er halv- 
stensfalset i facaden, mens bagmuren har en 
smiget fladbuet niche. Vinduerne er meget vel 
samtidige med tårnets rundbuede vestindgang, 
der sandsynligvis udførtes ved tilmuringen af 
skibets døre, og hvis gennemløbende vanger 
er udført af tilsvarende sten. I skibet har 
vinduerne brune, småsprossede trærammer, 
mens korvinduet har et rødlakeret støbejernsstel 
med rombeformet inddeling. Korets romanske

nordvindue har en smal, brun træramme. I tår
net er mellemstokværkets glugger blændet med 
gennembrudte teglsten, og glamhullerne er 
lukket med røde træskodder.

Tagværker. Skibets og korets tagværk er af eg 
med reparationer og spærforstærkninger af fyr. 
Korets otte spærfag er samlet med to hanebånd, 
som er bladet foroven og tappet forneden. Forud 
for hvælvets indsættelse er bindbjælkerne hugget 
over med økse ud for spærstiverne (fig. 14). På 
østsiden af alle spær, spærstivere og hanebånds 
nordre del er indridset mod vest stigende 
tømmermærker i form af streger. Skibets 18 
spærfag har to bladede hanebånd men ingen 
spærstivere, hvilket indikerer, at de kan være 
forkortet og omsat. Tårnets nyere tagværk er af 
fyr og har et lag bladede hanebånd.

Dendrokronologiske undersøgelser. 2007 er ud
taget boreprøver fra egetømmeret i korets og 
skibets tagværker, som begge er middelalderlige
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og rummer to faser. Konstruktionen over koret 
er sandsynligvis opsat o. 1420, men to spærstivere 
fra o. 1250 kan meget vel være genanvendt fra 
en ældre, muligvis oprindelig, tagstol. Alderen på 
skibets tagkonstruktion kan ikke fastslås, men da 
fældningsåret for de undersøgte spær henholdsvis 
er o. 1235 og o. 1420, kan tagværket have gen
nemgået en udvikling svarende til korets. Stam
mer det ældste tømmer fra kirkens første tag
konstruktion, er skibet kommet under tag en 
smule før koret, således at bygningen er opført 
fra vest mod øst,jf. Rom (s. 771 f.).35

Tagbeklædning. Koret er tækket med røde 
vingetegl, mens skib og tårn bærer et blytag, der 
ifølge pladeindskrifter er oplagt henholdsvis 1985 
og 1962. I regnskaberne kan kirkens blytag og 
dets tækkere følges fra 1590, hvor reparationerne 
varede fire uger.12 I 163112 var også †våbenhuset 
tækket med bly, men stod som det eneste 
bygningsafsnit teglhængt i 1766.36

Et kabel til ophejsning af korn, der omtales

1624,12 antyder, at kirkeloftet havde et †hejseværk 
og benyttedes som magasin, jf. andre navnlig 
vestjyske kirker.37

Opvarmning. En †skorsten med tilhørende 
ovn, der 1894 etableres i tårnrummets nordøstre 
hjørne,38 fjernedes ved restaureringen 1961-62.14 
Endnu en †skorsten angives ved en udveksling af 
loftsbjælkerne i skibets nordøstre hjørne, men har 
i øvrigt ikke afsat spor. I dag har kirken elvarme, 
som fordeles fra radiatorer på korets langmure og 
under skibets stolestader.

En brandstang, fundet i korets hvælvlommer, 
stammer sandsynligvis fra en østgavl på kirken 
(fig. 50).39 Det groft udskårne og frønnede 
fyrrebræt afsluttes som en fakkel i lighed med 
brandstænger fra ældre landbobygninger og var 
fastgjort med søm og et smedejernsanker.40

I dag står kirkens facader blanke med undtagelse 
af teglstenspartierne, der er hvidkalkede. Omkring 
bygningen er anlagt en brolægning, som ud for 
tårnindgangen brydes af et trin af granitkvadre.

Fig. 15. Dekoration på korets østvæg over hvælvet, o. 1400 (s. 736). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Dekoration an 
der Ostwand des Chores über dem Gewölbe, um 1400.
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KALKMALERIER

I koret er bevaret dekorationer fra o. 1400 og o. 
1525. De ældste, der aldrig har været overkalket, 
findes på korets østvæg over hvælvet og blev 
allerede iagttaget o. 1937,41 mens de yngre på 
hvælv, sydvæg og i korbuen blev afdækket og 
restaureret 1984-86 af konservatorerne Charles 
Gallefant og Robert Smalley i samarbejde med 
Peter Bøllingtoft. Af denne udmaling valgte man 
dog på ny at tildække de fragmentarisk bevarede 
figurmalerier på korbuen. Under afdækningen 
konstateredes yderligere to friser, antagelig fra 
1700-tallet, på skibets triumfvæg. Også disse 
er siden overkalket ligesom en dekoration på 
tårnarkaden, påvist 1961-62.

1) (Fig. 15), o. 1400. På den nordre del af 
korets østvæg ses over hvælvet fragmenter af en 
dekoration i sort, rød og gul okker, malet efter 
gentagne kalkninger af den pudsede væg. Få 
cm under murkronen løber en ca. 20 cm høj 
frise, hvis sorte rankeværk med hjerteformede 
blade afgrænses af en rød kant med sort kontur. 
Derunder ses svage rester af to bueslag med 
udspring fra et kapitæl. Arkaderne står i gult med

Fig. 16. Nådestolen og Bebudelsen, o. 1525 (s. 739,737). 
Korhvælvets østkappe. Foto Robert Smalley 1987. - 
Gnadenstuhl und Verkündigung, um 1525. Ostkappe des 
Chorgewölbes.

Fig. 17. Skematisk plan over korets kalkmalerier o. 
1525 (1-18) (s. 736-40). 1. Bebudelsen. 2. Besøgeisen. 
3. Fødslen og Forkyndelsen for hyrderne. 4. Flugten til 
Ægypten. 5. En afladshandel foran Skt. Peter. 6. Kora, 
Datan og Abirams afstraffelse. 7. Satan og de onde engles 
fald. 8. Nådestolen. 9. Engel (symbol for evangelisten 
Mattæus). 10. Ørn (omdannet til løve, symbol for 
evangelisten Markus). 11. Skægget mand med glorie 
(antagelig profet). 12. Skægløs mand med glorie 
(profet eller helgen). 13. Okse (symbol for evangelisten 
Lukas). 14. Ørn (symbol for evangelisten Johannes). 
15. Barnemordet i Betlehem. 16. Kvaderimitation. 
17. †Mand (brynjeklædt krigerhelgen(?)). 18. †Hellig 
kvinde(?) og mand (antagelig Skt. Paulus). Tegning 
af Thomas Bertelsen. — Schematischer Grundriss von 
den Wandmalereien des Chores, um 1525 (1-18). 
1. Verkündigung. 2. Die Begegnung. 3. Geburt und 
Verkündigung für die Hirten. 4. Die Flucht nach Agypten. 
5. Ein Ablasshandel vor St. Peter. 6. Die Bestrafung von 
Kora, Datan und Abiram. 7. Der Fall von Satan und 
den bösen Engeln. 8. Gnadenstuhl. 9. Engel (Symbol für 
den Evangelisten Matthäus). 10. Adler (umgebildet zum 
Löwen,Symbol für den Evangelisten Matthäus).11.Bärtiger 
Mann mit Glorie (vermutlich Prophet). 12. Bartloser Mann 
mit Glorie (Prophet oder Heiliger). 13. Ochse (Symbol 

für den Evangelisten Lukas). 14. Adler (Symbol für den 
Evangelisten Johannes). 15. Kindermord von Betlehem. 16. 
Quaderimitation. 17. †Mann (panzerbekleideter Krieger- 
heiliger(?)). 18. †Heilige Frau(?) und Mann (vermutlich St. 
Paulus).

sort kontur og indgik sandsynligvis i en større 
billedfrise,jf. eksempel i Skørping (Hellum Hrd., 
Ålborg Amt) fra 1300-tallets slutning.

2) (Fig. 16-23, 51), o. 1525. I tidsrummet 
umiddelbart inden reformationen udsmykkedes 
koret med en dekoration på hvælv, de tilhørende 
ribber og vægge samt på korbuen. Heraf er dog
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kun hvælvets bemaling på de otte kapper og de 
tilhørende svikler bevaret i sin helhed.Til gengæld 
rummer denne udsmykning en række usædvanlige 
scener med særlig aktualitet for den ulmende 
kirkestrid på tærsklen til det lutherske systemskifte 
1536. Hvælvets billedprogram omfatter to dele: 
Mod syd (fig. 17, 1-4), regnet fra østkappens 
søndre del til vestkappens sydside, er gengivet 
temaer fra Jesu barndomshistorie (Bebudelsen, 
Besøgeisen, Fødslen, Forkyndelsen for hyrderne 
og Flugten til Ægypten); denne motivkreds er 
videreført på sydvæggen (Barnemordet, jf. ndf.). I 
nord (fig. 17, 5-8), omfattende de tilsvarende fire 
kapper fra nordvest til nordøst, er vist scener fra 
Det Gamle Testamente (Kora, Datan og Abirams 
afstraffelse), måske fra Johannes’ Åbenbaring 
(Satan og de onde engles fald) og enkeltmotiver 
af andagtskarakter (Nådestolen) eller med 
samtidsrelevans (en afladshandel foran Skt. Peter). 
Det overordnede tema synes i denne del at være 
en modstilling af Synd og Nåde, en velkendt 
motivkreds inden for den tidlige lutherske 
ikonografi, men her snarere forstået som et forsvar 
for Romerkirkens gamle lære med en bevidst 
brod, rettet imod de nye ‘kirkeomstyrtere’, dvs. 
Luther og hans fæller, identificeret med Kora, 
Datan og Abiram, der gjorde oprør mod det 
etablerede præstestyre, repræsenteret ved Aron og 
Moses.42 De negative eksempler på synd er i øvrigt 
beslægtet med, men ikke præcist identiske med 
modstillingerne i den senmiddelalderlige Biblia 
Pauperum (Fattigmandsbiblen), ifølge hvilken 
Kora og hans medsammensvorne, betegnede ‘de 
syndere, der ikke har omsorg for den katolske lov 
og de ti bud’. Disse paralleliseredes bl.a. med de 
fortabte, der efter Dommedag førtes til Helvede, 
og med de ugudelige indbyggere i Sodoma og 
Gomorra.43 De enkelte scener omslynges af et 
kraftigt rankeværk, der til dels overlapper enkelte 
partier, mens sviklerne viser mandlige halvfigurer, 
formentlig profeter eller helgener, med skriftbånd, 
afvekslende med evangelistsymboler, hvis navne 
ligeledes er anført. Indskrifterne er alle, ligesom 
på de spredte tekstbånd på selve hvælvets scener, 
gengivet med gotiske minuskler.

Udmalingen, som også er bemærkelsesværdig 
i teknisk henseende ved delvist at være udført på

Fig. 18. Besøgelsen, o. 1525 (s. 737). Korhvælvets syd
kappe, øst. Foto Robert Smalley 1987.- Die Begegnung, 
um 1525. Südkappe des Chorgewölbes, Ost.

den rå puds, står i rød og gul okker med sort, hvortil 
kommer en spredt anvendelse af cinnoberrødt 
og grønt. Meget tyder på, at dekorationen er 
udført i to faser. Således er korbuen bemalet 
forud for udsmykningen af hvælvets kapper, 
hvis første kalklag dækker kanten af bueslagets 
kvaderimitation. Det samme gælder ribbernes 
bemaling, hvis sparremønstre og flankerende 
stiliserede blomsterstængler også er tilkommet 
før udsmykningen i kapperne. Da hvidtekalken 
på den sydøstre ribbes nedre del dækker en del 
af bemalingen på den øvre, er arbejdet antagelig 
udført fra et stillads, der gradvist er sænket.

I østkappens sydlige del ses Bebudelsen (fig. 
16). Maria, der er iklædt brokadekjortel og kappe, 
sidder ved sin skrivepult med pen i højre hånd. 
Hun vender hovedet mod venstre, hvor Gabriel 
står med et skriftbånd i hænderne, hvorpå 
tilsyneladende læses den velkendte Englehilsen: 
»ave ma(r)ia g[rati]a [plena] d[om]i[nu]s [tecum]« 
(Hil (dig) Maria, den nådefulde, Herren (være) 
med dig). I sviklen er intet motiv bevaret.

Sydkappen viser mod øst Besøgelsen (fig. 18). 
Maria og Elisabeth, der begge er iklædt folderige 
dragter, Elisabeth dog med konelin i modsætning
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Fig. 19. Fødslen og Forkyndelsen for hyrderne, o. 1525 
(s. 738). Korhvælvets sydkappe, vest. Foto Robert 
Smalley 1987.— Die Geburt und die Verkündigung an die 
Hirten, um 1525. Südkappe des Chorgewölbes, West.

til Marias utildækkede hår, rækker hinanden 
hånden. I sviklen ses en engel (antagelig Mattæus) 
med et skriftbånd, hvis tekst dog ikke kan tydes. 
Mod vest ses forneden Fødslen (fig. 19). I stalden, 
angivet med et teglhængt skråtag hvilende på 
murværk og en hjørnestolpe, knæler Maria foran 
barnet. Hun er iklædt brokademønstret kappe og 
ensfarvet kjortel, mens barnet hviler på en flig 
af hendes kappe. Bagved er krybben med oksen 
og æslet. Josef, der skimtes i en åbning i staldens 
baggrund, rækker højre arm frem (formentlig med 
et lys). Foroven ses Forkyndelsen for hyrderne, 
repræsenteret af to mænd med korte kjortler 
og tætsiddende hoser, over hvis hoveder svæver 
en engel med skriftbånd. Herpå læses antagelig: 
»puer [n]a[tus] (est nobis)« (Et barn (er os) født). I 
sviklen ses en vinget figur, tilsyneladende en ørn 
(evangelisten Johannes’ symbol), her dog rettet til 
en løve som henvisning til evangelisten Markus. 
Det tilhørende skriftbånd kan ikke tydes.

Vestkappen har i sydsiden en gengivelse af Flug
ten til Ægypten (fig. 21). Maria, der her har 
tildækket hoved, rider med barnet i favnen på 
en hest (eller et muldyr). Bagved anes Josef. 
I kappefligen ses en mand, vel en profet, vist i

halvfigur og gengivet en face med drejning 
mod højre. Den ledsagende tekst er vanskelig 
at tyde. Den nordlige del viser tilsyneladende 
en afladshandel foran Skt. Peter (fig. 21); scenen 
er dog også, men mindre sandsynligt, blevet 
tolket som en fremstilling af Peters opvækkelse 
af Tabitha.44 I venstre side hæver en mand i 
samtidsdragt med kort kofte og tætsiddende 
hoser appellerende sin højre hånd mod Skt. Peter, 
der troner th. med nøgle og iklædt en kostelig 
mønstret kåbe. I venstre hånd fatter manden om 
en lille pose, formentlig med afladspenge. Ved 
hans fødder ligger en kvinde, vel hans hustru, 
ligeledes i samtidsdragt og med hovedlin. Hun 
er vist med lukkede øjne som afdød. Ikke desto 
mindre løfter hun hovedet fra jorden og hæver 
med en tilsvarende anråbende gestus sin venstre 
hånd mod apostelfyrsten, måske i forventning om, 
at ægtemanden har tilkøbt hende en forkortelse 
af pinslerne i Skærsilden. Ovenover fremstillingen 
ses Helligåndsduen. I sviklen er gengivet en 
skægløs profet eller helgen med et vanskeligt 
tydbart skriftbånd, hvorpå anes bogstaverne 
»..molo ...« (?).

Nordkappens vestlige del gengiver afstraffelsen 
af Kora, Datan og Abiram efter oprøret mod

Fig. 20. Kora, Datan og Abirams afstraffelse, o. 1525 
(s. 738). Korhvælvets nordkappe, vest. Foto Robert 
Smalley 1987. - Bestrafung von Kora, Datan und Abiram, 
um 1525. Nordkappe des Chorgewölbes, West.
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Fig. 21. Flugten til Ægypten og en afladshandel foran Skt. Peter, o. 1525 (s. 738). Korhvælvets vestkappe. Foto 
Robert Smalley 1987. - Flucht nach Ägypten und ein Ablasshandel vor St. Peter, um 1525. Westkappe des Chorgewölbes.

Moses og Aron (jf. 4 Mos. 16-17) (fig. 20). 
T.h. ses de tre misdædere, der forgæves svinger 
deres røgelseskar; alle er som straf for deres 
forbrydelse ved at blive opslugt afjorden. Oven 
over den øverste læses muligvis: >>[ab]iron«. T.v. 
står Aron og Moses, den førstnævnte ligeledes 
med røgelseskar og desuden med pavelig mitra 
på hovedet, ud for hvilket læses: »aron«.Ved hans 
side står Moses med Arons blomstrende stav. 
Over scenen svæver en kronet, skægløs figur i 
stråleglorie og skykrans, tilsyneladende Maria 
og ikke, som man kunne forvente, Gudfader. I 
sviklen er vist evangelistsymbolet for Lukas med 
indskriften: »lucas«. Mod øst ses formentlig Satan 
og de onde engles fald mod Helvede (fig. 22), et 
tema, der bl.a. er omtalt i Åb. 12,7-9.45 Øverst 
i kappen vises Gud med bøjlekrone i halvfigur 
i en krans af englehoveder og skyer. Som i en 
Dommedagsfremstilling hæver han sit straffende 
sværd, her dog med højre hånd, og udstrækker 
den venstre mod den ulydige skare, der i alt

omfatter otte figurer. Det er dog ikke entydigt 
klart, hvem af disse, der lader sig identificere 
med Satan. Alle styrter enten hovedkulds ud fra 
Himmelen eller falder med fødderne først ned 
mod et firkantet felt (formentlig Helvedesgabet). 
Undervejs i faldet ændrer de skikkelse; stadierne 
i denne proces er gengivet med flere detaljer, 
hvor forvandlingsvæsenerne omdannes fra 
englelignende figurer med menneskeansigter og 
kjortler til djævle med fantasihoveder, dyre- eller 
fuglelignede ekstremiteter samt pels.46 I sviklen er 
vist evangelisten Johannes’ ørn med et skriftbånd, 
men den tilhørende indskrift lader sig nu næppe 
længere læse.

Østkappens nordside gengiver Nådestolen som 
kulminationen af det overordnede tema Synd og 
Nåde (fig. 16). Gudfader, atter vist med bøjlekrone, 
troner med den tornekronede, lidende Kristus 
ved sin højre side og en korsprydet jordkugle i 
venstre hånd. Ovenover svæver Helligåndsduen. 
Sviklens motiv er ikke bevaret.
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Hvælvribbernes dekorationer udspringer fra en 
syvtakket stjerne i ribbekrydset og afsluttes mod 
væggene i et omvendt hjerte. De enkelte ribber 
har sparrer, hvorfra udgår spinkle stængler med 
prikblomster. Disse overkalkedes partielt ved 
kappernes udmaling, men blev efterfølgende 
nyoptrukket over lange stræk. Samtidig forsynedes 
skjoldbuernes kanter med ranker, som stedvis 
dækker scenernes nedre kant (jf. ovf.).

Korbuen har på bueslagets underside bevaret en 
dekoration med kvaderimitation.

Sydvæggens vestlige del viser Barnemordet i 
Betlehem (fig. 17). Et nøgent drengebarn rives 
ud af hænderne på en kvinde. Nedenunder anes 
endnu en kvinde, der tager sig til halsen. Øst 
herfor står en soldat med draget sværd. Under 
fremstillingen ses fragmenter af tekstilimitationer 
i form af et draperi, ophængt i ringe på en stang.

†Kalkmalerier. 1) (Fig. 17, 51), o. 1525. På 
korbuens vanger blev under bueslagets kva
derimitation påvist en udsmykning af stående 
figurer. Mod nord sås to glorieprydede helgener, 
begge iklædt kjortel og kappe, th. en skægget 
mand med skaldet isse (muligvis Paulus), tv. 
en skægløs person (måske en kvinde). Over 
deres hoveder forløb et bånd med en vanskelig

tydbar minuskelindskrift. I syd anedes en mand 
(antagelig en helgen), muligvis udstyret med 
brynje og våben.

2) 1700-tallet(?). Fragmenter af to friser, påvist 
på skibets triumfvæg på begge sider af korbuen.

3) 1700-tallet(?). I forbindelse med ændringen 
af døren i tårnets vestmur 1961-62 (s.733) påvistes 
fragmenter af et kranium og en indskrift.14

INVENTAR

Oversigt. Fra kirkens ældste tid hidrører den romanske 
døbefont. Samtidig hermed var formentlig alterbor
det, hvoraf et †fragment af bordpladen med helgen
grav endnu sås 1962. Højmiddelalderen er repræsen
teret af korbuekrucifikset fra o. 1275, præget af fransk 
stilindflydelse. Den senmiddelalderlige indretning 
belyses dels af altersølvet fra o. 1500 (dog med nyere 
tilføjelser), dels af klokken fra 1505, støbt af en ukendt 
mester på initiativ af broder Niels og smykket med pil- 
grimsmærker fra valfartssteder i Tyskland (Thann) og 
Schweiz (Einsiedeln).

I lighed med herredets øvrige kirker er kirken 
blevet nyudstyret med inventargenstande i årtierne o. 
1600, vigtigst altertavlen (1597-1612) og prædikestolen 
(1599-1600). De samtidige kirkeregnskaber kan med 
flere detaljer fortælle om arbejderne med udførelsen af

Fig. 22. Satan og de onde engles fald, o. 1525 (s. 739). 
Korhvælvets nordkappe, øst. Foto Robert Smalley 
1987. — Der Fall von Satan und den bösen Engeln, um 
1525. Nordkappe des Chorgewölbes, Ost.

Fig. 23. Profet(?) og symbol for evangelisten Lukas, 
o. 1525 (s. 738-39). Foto Robert Smalley 1987. - 
Prophet(?) und Symbol des Evangelisten Lukas, um 1525.
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Fig. 24. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Kircheninneres gegen Osten.

disse hovedstykker.12 Således var snedkere fra Lemvig 
beskæftiget ved prædikestolen 1599, mens en maler 
fra Holstebro året efter gav stolen den første staffering. 
Bemalingen blev dog allerede 1634 fornyet af Jakob 
Maler fra Ribe, dvs. enten Jakob Bartholomesen 
eller Jakob van Meulengracht (jf. ndf.) på initiativ af 
kirkeværgerne K. Kiær og Laurs Mikkelsen. Altertavlen 
er formentlig ligeledes udført af lokale mestre. Her 
stod Morten Maler ‘selvanden’ for stafferingen. Dele 
af alterbordets panelværk kan også stamme fra denne 
tid. Fra kilderne kendes flere andre detaljer om 
indretningen i 1600-tallet, bl.a. anskaffelsen 1639 af 
en messehagel af fløjl med guldgaloner, istandsættelse 
af stolestader og opsætningen af en skriftestol, hvortil 
kommer en statusopgørelse over beholdningen 
af altersølv, tekstiler og andet mindre udstyr fra
1650.12 Intet af dette findes dog mere. Til gengæld 
markeredes tilhørsforholdet siden 1671 til Rysensteen 
ved stafferingen på altertavlens predella, der 1703 
smykkedes med alliancevåbenerne for Jeanne Marie 
Rüsensteen, datter af Henrik Rüsensteen, og hendes 
tredje ægtemand, Gregers Daa. En samtidig †indskrift 
på †korbuebjælken kan ligeledes være bekostet af 
ægteparret. Fra dette tidsrum stammer antagelig også 
kirkens alterstager og maleriet af Forklarelsen på 
Bjerget i altertavlens storfelt.

De sparsomme arkivalske oplysninger fra 1700-

og 1800-tallets første del gør det vanskeligt nærmere 
at tidsfæste nyanskaffelser fra dette tidsrum. Dog 
indkøbte kirken sammen med annekskirken i Rom 
1836 et nyt sygesæt fra Holstebroguldsmeden Peter 
Lund i anledning af reformationens 300-års jubilæum, 
mens et dåbsfad blev anskaffet 1852 (et tilsvarende 
findes i Rom Kirke,jf. s. 795). En oversigt over kirkens 
beholdning ved synsprotokollens etablering 1862 
kendes kun indirekte.47 Fra 1800-tallets anden halvdel 
og 1900-tallets første årtier stammer dåbskanden 
(1862), stolestaderne (1877), et (†)altermaleri, kopieret 
o. 1899 efter Carl Bloch samt flere mindre genstande, 
heriblandt en alterske (1903), en nadverskål (1907) 
samt en oblatæske og alterkande (begge o. 1900), alt, 
bortset fra skeen, af porcelæn. Kirkens belysning og 
musik blev særlig tilgodeset i løbet af 1900-tallet, dels 
1945, 1948 og atter 1962 ved opsætning aflysekroner 
og lampetter, dels ved anskaffelse af orgler (1962, som 
erstatning for et ældre instrument fra 1913), placeret 
på et pulpitur i vestenden. Senest er 2003 opsat et nyt 
orgel.

Farvesætning og istandsættelser. Kirkens nuværende 
farver går i det væsentlige tilbage til inventarets 
hovedistandsættelse af Einar V. Jensen 1936. Ved denne 
lejlighed søgtes genskabt en ensartet bemaling på 
altertavle, prædikestol, korbuekrucifiks og stolestader, 
alt tilpasset efter ældre farvespor, både fra renæssancen

Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt 47
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og 1700-tallet. I forbindelse med istandsættelsen gen
nemførtes også en større snedkermæssig renovering 
af både altertavle, prædikestol og stolestader, mens 
alterskranken helt fornyedes. Nyere istandsættelser, 
vigtigst 1961-62, gennemført af arkitekt Poul Hansen, 
berørte ikke det historiske inventar, men prægede 
indretningen af orgelpulpituret og kirkens belysning 
som nævnt ovenfor.

Ældre istandsættelser er kun sparsomt belyst. En 
nystaffering af altertavle og korbuebjælke 1703 kan 
være efterfulgt af istandsættelser ved århundredets 
midte og i løbet af de følgende årtier, da den daværende 
kirkeejer, formentlig Otto Henrik Juul-Rysensteen, 
‘for få år siden’ (1766) skænkede en alterskranke, der 
dog endnu på dette tidspunkt stod uden bemaling. 
Den ‘rokokobemaling’ (Einar V. Jensen) i overvejende 
lyse farvetoner, som registreredes under altertavlens 
og korbuekrucifiksets egetræsmaling, kunne derfor 
stamme fra dette tidspunkt, måske endda så sent 
som fra 1790-91, da kirken vides hovedrepareret.48 
Et vigtigt indgreb i indretningen skete 1876-77, da 
hovedinventarstykkerne egestafferedes, og atter 1882, 
da alterbordet flyttedes frem i rummet, og et sakristi 
med præstestol blev indrettet i korets østende. Til 
gengæld sløjfedes de ældre †præste- og degnestole. 
1899 blev altertavlens sekundære indramning og 
bemaling udskiftet. 1908 gennemførtes en ensartet 
mørkfarvning af stolestader, †fontelåg, prædikestolens 
rækværk og †alterskranke, alt tilpasset altertavlen.49

Alterbordet (fig. 25), nyere, af fyr, med en panel
beklædning i renæssancestil, dog med yngre 
tilføjelser, senest fra 1936. 151×88 cm, 106 cm 
højt, placeret 127 cm fra østvæggen. Forsiden har 
to arkadefag, indrammet af kannelerede pilastre. 
Bueslagene har attisk slyngbånd og bæres af 
mindre kannelerede pilastre; i hjørnerne fligede 
bladornamenter. Kortsiderne har retkantede 
fyldinger, svarende til bordets udbygning under 
selve altertavlen. Den nuværende staffering 
hidrører fra restaureringen 1936 og omfatter 
en begrænset farveskala, domineret af gråt, blåt 
og brunt med marmorering, dog med enkelte 
accenter i rødbrunt på profilled. På forsidens 
kronfrise er mellem bladrosetter en versalindskrift 
i gult på sort bund: »Gud er vor tilflugt og 
styrke«.

I forbindelse med prædikestolens nyopmaling 
1634 af Jakob Maler fra Ribe (jf. ndf.) blev 
også en ‘skiffue’, dvs. et bord, bemalet, muligvis 
alterbordet med sit panelværk.12 Alterbordet blev
1882 flyttet 134 alen (ca. 78 cm) frem, således

at der kunne gives plads til præstens stol bagved. 
1885 stafferedes bordet i egefarve,50 en staffering, 
delvis suppleret med forgyldning, der endnu sås 
1934. I forbindelse med istandsættelsen 1936 
blev bordet grundigt snedkermæssigt udbedret, 
bordpladen, bagpartiets panelfelter og bordets 
fodstykke fornyedes, og alt blev nystafferet, til 
dels med gentagelse af de røde farveaccenter, der 
sammen med grønt påvistes under egemalingen 
som del af en ældre †staffering.51

Af det middelalderlige †alterbord af granit 
påvistes 1962 nord for koret et fragment af bord
pladen, 138×38,5 cm, med firkantet fordybning 
til et †relikviegemme.S2

Alterklæder. Det nuværende alterbord dækkes af 
en nyere hvid lærredsdug med smal kniplingskant. 
†Alterklæder. Et lærredsalterklæde omtales 1650.12 
1766 nævnes klædet, dog uden nærmere karak
teristik.36 1885 fornyedes alterklædet med samme 
stof som knæleskamlen, dvs. i silkefløjl, med 
besætning af guldgaloner, kvaster og på forsiden 
et kors af tilsvarende galoner.50

Altertavle (fig. 25-28, 55), ifølge regnskaberne 
skåret og stafferet 1597,12 med bemaling på 
predellaen fra 1703 og antagelig samtidigt stor
stykke; topstykket, predellaens sidepartier og en 
række snedkermæssige tilsætninger hidrører lige
som stafferingen fra 1936.

Den trefløjede tavle af traditionel senmid- 
delalderlig og tidligluthersk type (jf. bl.a. 
Tørring Kirke s. 686) har predella, omtrent 
kvadratisk storstykke og smalle, oprindelig 
bevægelige, sidefløje. Af predellaen hidrører kun 
midtstykket fra den oprindelige tavle, dog med 
tilsatte profilled med tandsnit fra restaureringen, 
ligesom sidepartierne med karnissvungen 
kontur er fornyede. Stor- og sidefelterne har 
tandsnitsindramning, rekonstrueret efter ældre 
spor, ligesom sidefløjenes ydre nederste parti 
er udformet efter ‘skabets gotiske profilering’ 
(Løffler), som ved ydersiderne var bevaret. 
Profileret kronfrise og udsavet topsstykke i 
ubestemmelig historiserende stil med små 
topspir og øverst et kugleformet led hidrører 
ligeledes fra denne istandsættelse. † Topstykker.
1) (Jf. fig. 27), antagelig o. 1700, med brudt 
svungen midtkartouche og lavere volutsmykkede
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Fig. 25. Altertavle, 1597, med senere tilføjelser (s. 742). Foto Arnold Mikkelsen 
2007. — Altarbild, 1597, mit späteren Ergänzungen.

partier over sidefløjene. Erstattet 1899 af 2) (fig. 
28), sammenhængende prydgavl med forhøjet 
korsprydet midtparti over kerubhoved, smykket 
med volutter, bladornamentik og ophængte 
draperier.Kasseret 1936. †Sidevinger. 1) (Jf.fig. 27), 
antagelig samtidig med topstykke nr. 1 og med 
gentagelse af volutsmykket parti fra sidefløjenes 
topstykker. Erstattet 1899 af 2) (fig. 28), udskåret 
i flade volutsmykkede kartoucher med midtkors. 
Heraf er den højre (†)vinge endnu bevaret, hen

lagt på loftet. †Sidefelter på predella, jf. fig. 27-28. 
I lighed med de ovennævnte erstattede man 
1899 ældre dele af en svungen kontur som de 
nuværende med blad- og volutdekorerede partier; 
disse blev dog atter nedtaget 1936.

Storfeltets maleri, antagelig o. 1700, olie på 
træ, 120×126 cm med tilsat nedre parti, viser 
Forklarelsen på Bjerget, udført efter forlæg af 
Marten de Vos (1532-1603) i Piscatorbiblen. Jesus 
fremtræder i billedets midte i forklaret skikkelse,

47*
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Fig. 26. Altermaleri, o. 1700, vist før restaureringen 
1936 (s. 743). Foto EinarV.Jensen 1936. — Altargemälde, 
um 1700, vor der Restaurierung 1936.

omstrålet af en lysglorie og iklædt hvidlig kjortel 
og rød kappe; fødderne er nøgne. Højre hånd 
er løftet til velsignelse. På skyformationer tv. og 
th. ses Moses med Lovens Tavler og Elias med 
sammenlagte hænder, iklædt henholdsvis blå 
kjortel med hvid kappe og hvid kjortel med blå 
kappe. Ved Jesu fødder ses to af de tre apostle, tv. 
Peter over for Johannes, mens partiet med Jakob 
af pladsårsager fjernedes ved maleriets beskæring 
i 1900-tallets begyndelse (se ndf.). Apostlene er 
iklædt dragter i stærkt røde og blå farvetoner. 
Nedre del af storstykket har tilsat skriftfelt i rød 
indramning med gylden fraktur på sort grund 
efter Matt. 17,5: »Denne er min Søn, den elskede, 
i hvem jeg har Velbehag, hører ham«.

(†)Storstykke (fig. 28, 52), opsat i forbindelse 
med restaureringen 1899, udført af A. Chr. 
Andersen, Thisted efter Carl Bloch, olie på 
lærred, lysmål 147×124 cm. Maleriet, der viser 
Kristi Opstandelse, kopierer Carl Blochs maleri 
fra 1873 i Frederiksborg Slotskirke (DK Frborg 
1885-88). Afmonteret i forbindelse med tavlens 
nyistandsættelse 1936 og siden ophængt på 
skibets sydvæg.53

Altertavlens sidefløje har skriftfelter med gylden 
fraktur på sort bund, tv. med skriftsted fra Joh.

17,1-3 og th. fra Ez. 34,11 & 15-16. Kronfrisen 
har tilsvarende skriftsted fra Jak. 1,21. †Malerier på 
sidefelterne viste de fire evangelister (jf. fig. 27).36 
Fjernet i forbindelse med restaureringen 1899 og 
erstattet med skriftfelter med bibelsteder, udført
i gylden fraktur på sort, tv. Joh. 2,9 og th. Luk. 
19,10.

Predellaens midtfelt viser den ældst bevarede 
staffering med alliancevåbener for Gregers Daa 
og Jeanne Marie Rüsensteen samt årstallet 1703, 
alt på rosa bund; en tilsvarende bemaling sås 
antagelig på altertavlen i Rom Kirke (s. 792). I 
forbindelse med restaureringen 1899 udførtes 
†staffering med frakturindskrifter, henholdsvis 
Mark. 1,15 og 1 Pet., 1,16 (tv. og th.).

Tavlens arkitektoniske indramning er domine
ret af gråblåt med marmorering, rødbrunt i 
forskellige nuancer, gult, hvidt og sort med spredt 
anvendelse af guld og sølv. Midt på topstykket ses 
Jahves navn.

Altertavlen udførtes 1597 af en snedker, der 
aflønnedes med 6 daler for 59 dages arbejde, mens 
Morten Maler ‘selvanden’ for 88 dages indsats 
fik en løn på 30 daler foruden kostpenge både 
hellig- og søgnedage.12 1612 betaltes en snedker 
yderligere to dages løn for at ‘færdige tavlen’, dvs. 
færdiggøre samme.12 Efter alt at dømme er tavlen

Fig. 27. Altertavle, vist før restaureringen 1899 (s. 745). 
Tegning af J. Magnus-Petersen 1894. — Altarbild, vor der 
Restaurierung 1899. Zeichnung von J. Magnus-Petersen, 
1894.
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Fig. 28. Altertavle og alterskranke, vist før istandsættelsen 1935-36 (s. 746). Foto Peter 
Kr. Andersen 1934. — Altarbild und Altarschranke, vor der Instandsetzung 1935-36.

således udført fra nyt, selvom ældre indberettere 
(Løffler) skønnede, at »enkelte ubetydelige Res
ter«, dog ikke nærmere specificeret, syntes at 
hidrøre fra »den papistiske Periodes Slutning«.54 
Rester af ‘gotisk’ staffering påvistes tilsvarende 
af Einar V. Jensen bag de sekundære profilled 
på predellaen, i form af forgyldte papirstjerner, 
påsat en blå kridtgrund og rester af rød farve med 
skabelondannede sølvrosetter.41 En klart defineret 
‘renæssancebemaling’ blev dog ikke iagttaget af

Einar V Jensen, og tavlens middelalderlige præg 
kunne derfor lige så vel tolkes som udtryk for 
en håndværksmæssig konservatisme. Som det 
fremgår af predellaens malerier, blev altertavlen 
antagelig istandsat o. 1703, og fra dette tidspunkt 
kunne også storstykkets og sidefelternes malerier, 
tidligst omtalt 1766,36 hidrøre, ligesom det 
ældre topstykke og sidevinger. 1894 foresloges 
altertavlen med den tilhørende ramme ‘snarest’ 
fornyet, og J. Magnus-Petersen anbefalede i
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Fig. 29. Altersølv, o. 1500 (s. 746). Kalkens bæger er 
fornyet 1894. Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Altar- 
silber um 1500, der Becher des Kelches wurde 1894 
erneuert.

samme forbindelse storfeltet udskiftet med ‘et 
godt maleri’, sidefelterne udstyret med skrift
sprog, sidevingerne og topstykket fjernet og 
det sidstnævnte erstattet med et smalt, enkelt 
bladgalleri. Arbejdet med selve tavlens renovering 
udførtes 1899 af snedker M. P. Laursen og maler 
Christian Jensen, Lemvig, som angivet bag på 
predellaens nordside, mens storfeltets Carl Bloch- 
kopi som nævnt leveredes af A. Chr. Andersen fra 
Thisted. Resultatet mødtes dog med kritik af 
Magnus-Petersen.55 Efter syn af Peter Kr. Ander
sen og forslag fra Einar V. Jensen nyrestaureredes 
tavlen 1936, omfattende både en snedkermæssig 
delvis fornyelse af rammeværket, en genopsætning 
af det tidligere storstykke, en afrensning af 
sekundære farvelag og en tilbageføring til en 
ældre, lysere helhedsstaffering.

Altersølvet (fig. 29) omfatter kalk, o. 1500 med 
bæger, fornyet 1894, og tilhørende disk; ingen 
stempler. Kalken, 20 cm høj, har sekstunget, 
pyramidestubformet fod med støbt krucifiks, 2,2 
cm højt, pånittet en af fodtungerne. Flad knop, 
smykket med tilspidsede bladtunger omkring 
rhombeformede bosser med korsblade. Glat bæger 
med hældetud, fornyet 1894, ‘så det kan rumme 
½ pot’.56 Under bund indridset ejermærke: »L 
K-I«. Disk, 13,5 cm i tværmål. På den glatte fane 
cirkelkors på riflet grund. I bund markeret firpas.

Under fane ejermærke som på kalk: »L K-II«. 
Altersølvet er tidligst nævnt 1650.12

Oblatæsker. 1) O. 1900, svarende til nadverskå
len, sidstnævnte anskaffet 1907 (jf. ndf.). Sort 
porcelæn med guldkors fra Bing og Grøndahl, 7 
cm høj, 9,5 cm i tværmål. 2) (Jf. fig. 30), moderne, 
af tin, 5 cm høj, 9,5 cm i tværmål. Cylindrisk, 
uden dekoration. † Oblatæske af sortlakeret blik, 
indvendig dog hvidlakeret, anskaffedes 1862.57

1883 ønskedes den oplakeret og forsynet med et 
lille opretstående, forgyldt kors.50

Alterkande, o. 1900,32 cm høj, af sort porcelæn 
med forgyldning. Mærke for Den Kongelige 
Porcelænsfabrik. Nadverskål, 1907,38 af porcelæn, 
19 cm i tværmål, 9,5 cm høj. Bing og Grøndahl.

Sygesæt. 1) (Fig. 31), 1836, udført af guldsmed 
Peter Lund, virksom i Holstebro og Lemvig, i 
anledning af reformationens 300-års jubilæum. 
Kalken, 5,6 cm høj, med lav fod og glat bæger, 
har spinkelt skaft med kugleformet knop. Under 
bund to mestermærker for Peter Lund (Bøje 
6759). Disken, tværmål 7,4 cm, har indskrift 
under fane, indprikket med skriveskrift: »Bekostet 
af Lomborg og Romb Sogne i Anledning af 
Reformationsfesten 1836«. Fire mestermærker 
under bund som på kalk. Cylinderformet 
oblatæske af træ, 4 cm høj, 5 cm i tværmål. 
Tilhørende futteral, betrukket med sort læder og 
foret med violet fløjl, med tomt rum, antagelig 
til †vinbeholder. 2) (Fig. 32), moderne, af tin.

Fig. 30. Oblatæske, moderne, og ske, anskaffet 1903 
(s. 746, 747). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Moderne 
Oblatendose und Löffel, angeschafft 1903.
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Kalk, 12,6 cm høj. Disk, 9,2 cm i tværmål; under 
bund mærket som kalk. Oblatæske, 2,6 cm høj, 
6,3 cm i tværmål. Under bund stempler som på 
kalk. Vinbeholder, af form som ‘lommelærke’ af 
rustfrit stål med rødbrunt slangeskindsbetræk, 
13,8 cm høj. Til sættet hører seks bægre. Alt i 
futteral, betrukket med rødbrunt læder og med 
rødt fløjlsfoer. †Sygesæt. 1614 anskaffedes en kalk 
af messing ‘til at besøge syge folk med’.12

Ske (jf. fig. 30), anskaffet 1903,38 14 cm lang, 
med perforeret laf, snoet skaft, afsluttet med 
dekoration af sommerfugl, blomster og kornaks. 
To udviskede stempler på skaftets bagside, tvær
rektangulært mesterstempel for FI eller FL og 
vanskeligt tydbart årstal (måske 1903).

Alterstager. 1) (Fig. 33), o. 1700, 55 cm høje. 
Klokkeformet fod, skaft med nedre vaseformet 
led og lav, profileret lyseskål (jf. eksempel i 
Heldum Kirke, s. 714). 2) Moderne, firearmede, 
43,5 cm høje, ifølge graveret versalindskrift under 
bund skænket 2006, henholdsvis af Ella Kortnum 
Fyhring og Eva Kortnum Møller. Syvstage, (jf. 
fig. 24) o. 1900, 39 cm høj på ottesidet fod i tre 
afsæt. †Alterstager. 1598 betaltes 12 dlr. for to 
messinglysestager til alteret.12

Alterbøger. Et eksemplar af Gustav Vs svenske 
bibel, Stockholm 1927, er skænket af et medlem 
af menigheden. †Alterbøger. 1604 og atter 1650 
indkøbtes nye bibler, sidstnævnte år i Viborg. 
Beholdningen dette år opregnede desuden en 
alterbog og en salmebog, men noterede savnet af 
et graduale.12

Messehagler. 1) 1887,50 skjoldformet, af mørke
rødt fløjl, kantet med guldgaloner og med til
svarende rygkors. Foer af lysviolet lærred.
2) 1952,9 af rødt fløjl med rygkors og Kris- 
tusmonogram af guldgaloner, grøn bort med 
guldkant. Foer af gult lærred. 3) Moderne, af 
turkis, groftvævet uld med korsudsmykning på 
ryg og forside, henholdsvis ligearmet kors og 
gaffelkors, kantede med smalle bånd i guld og 
rødt. †Messehagler. 1639 anskaffedes en hagel af 
purpurfarvet fløjl med besætning af guldgaloner 
(‘guldlad’) og blåt lærredsfoer. Antagelig identisk 
med den gamle røde messehagel, der nævntes 
1650 og 1652 skænkedes til ‘Møborg Kirkes 
fornødenhed’. Til gengæld anføres i inventariet

1650 en (ny) rød messehagel med en tilhørende 
ny messesærk.12 1766 registreredes en hagel af 
rød‘lysefløjl’.36 1867 istandsattes en hagel (måske 
denne).50

Alterskranke (jf. fig. 25), 1936, tresidet, med flade 
udsavede balustre og muret sokkel. Midtfaget har 
cirkelfelt, indrammet afakantusløv. Herpå stafferet 
med kursiv i lyst teglrødt på mørkebrun grund:

Fig. 32. Sygesæt nr. 2, moderne (s. 747). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. - Krankengerätesatz Nr. 2.

Fig. 31. Sygesæt nr. 1, udført af Holstebroguldsmeden 
Peter Lund i anledning af Reformationsjubilæet 
1836 (s. 746). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Kran
kengerätesatz Nr. 1, ausgeführt von Peter Lund, Goldschmied 
aus Holstebro, aus Anlass des Jubiläums der Reformation 
1836.
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Fig. 33. Alterstager, o. 1700 (s. 747). Foto Arnold 
Mikkelsen 2007. — Altarleuchter, um 1700.

»Jeg søger dig i Naadens Stund og hjælper dig på 
Frelsens Dag«. Skranken er i øvrigt bemalet i to 
nuancer af turkis samt teglrødt og mørkebrunt. 
†Alterskranker. Udformningen af kirkens ældre 
skranke kendes ikke nærmere. 1766 omtaltes ‘et 
sprinkelværk for kommunikanterne’, skænket 
på kirkens bekostning af kirkeejeren ‘for fa år 
siden’,36 dvs. antagelig Otto Henrik Juul-Rysen- 
steen. 1882 erstattedes den eksisterende af en ny 
(jf. fig. 40), af halvcirkulær form med drejede 
balustre; egetræsstafferet med delvis forgyldning 
og håndliste, malet som mørk mahogni. Knæfaldet 
beklædt med sort skind.50 † Knæles kammel, nævnt 
1885 som fornyet med silkefløjl og guldgaloner, 
svarende til alterklædet (s.d.).

Døbefont (fig. 35), romansk, af rødlig (fod) og 
lysegrå (kumme) granit, 85 cm høj, tilhørende 
den nordvestjyske bægerbladstype (Mackeprang, 
Døbefonte 161, 407), der ikke mindst i Skodborg 
Hrd. er rigt repræsenteret (jf. s. 421,616,657,688 
foruden eksempler i Møborg, Gudum og Fabjerg 
kirker). Den firsidede fod, 40 cm høj, har form som 
en søjlebase med store hjørneknopper og kraftig 
vulst ved overgangen til kummen. Kummen

har tværmålet 73 cm og smykkes på undersiden 
af krans af de karakteristiske bægerblade; ved 
mundingen attisk profil. I mundingsranden 
indhugget fire grupper af dobbelte indhak, vel 
til sekundær indsats. Spredte brunlige farvespor, 
antagelig fra 1800-tallet, på fod og kummens 
underside. Moderne indsats af brunstafferet jern, 
med gitterværk, indrammet af bladværk. Placeret 
ved korbuens nordre vange. 1877 ønskedes fonten 
flyttet ‘hen under korbuen’, måske fra en tidligere 
plads i koret. 1883 foresloges en fuldstændig 
afrensning for maling.50 †Fontelåg, udskåret (»høy 
i Skikkelse«) med staffering, er nævnt 1766.58 
1908 males låget i en mørkere farve end hidtil, 
antagelig en mørkere nuance af egetræsfarve, 
svarende til det øvrige inventar.38

Dåbsfade. *1) Med indgraveret årstal, 1852, 
under hank, 36 cm i tværmål, af kobber. Svarende 
til eksemplar i Rom (s. 797). Opbevaret i præste
gård. 2) (Fig. 34), 1955, skænket af Chresten 
Pedersen, Storebjerg i Lomborg, til minde om 
hustruen, Margrethe Pedersen (*16. maj 1893, 
†19. maj 1953). Af sølv. 28 cm i tværmål. På fanen 
med graverede versaler mellem bladornamenter: 
»Jesus siger: »Lad de smaa Børn komme til mig««, 
samt giverindskrift i fordybet kursiv. Under bund 
to stempler for Cohrs Sølwarefabrik, Fredericia 
samt Københavnsmærke 1955. Endvidere ejer
mærke: »L K-III«.

Dåbskande (jf. fig. 34), moderne, af sølv, 23 cm 
høj. Glat, bortset fra kristogram i relief på korpus. 
Under bund tre stempler for Cohrs Sølwarefabrik,

Fig. 34. Dåbsfad nr. 2, skænket 1955, med tilhørende 
kande (s. 748). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Tauf- 
schale Nr. 2, Schenkung 1955, mit zugehöriger Kanne.
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Fig. 35. Døbefont, romansk (s. 748). Foto Arnold 
Mikkelsen 2007. — Romanische Granittaufe.

mærke for sterlingsølv og Danmark, samt ejer
mærke som på dåbsfad nr. 2. †Dåbskande af tin, 
anskaffet 1862, istandsat 1900.59

Korbuekrucifiks (fig. 36-37), o. 1275. Den ret 
spinkle Kristusfigur, 108 cm høj, hænger i ud
strakte arme, hovedet er drejet mod højre, næppe 
nok sænket, højre ben er bøjet udad og foden 
lagt over den venstre med indersiden frem. Det 
glatte hår, uden spor af krone, dækker ørerne 
og danner ved siderne bølger ned på skuldrene. 
Ansigtet (fig. 36) har hvælvede, umodellerede 
øjne, brynene glider over i en smal og lang næse. 
Munden er lille, overlæben dækkes næsten helt 
af en lidet markeret moustache, kindskæg er 
angivet som en skarp kant med et par enkelte 
furer. Halsen er ret lang med markerede sener, 
kroppen summarisk modelleret uden sidevunde. 
Lændeklædet har plisseret vulst og ved begge 
hofter en hængesnip med bølgesømme. I højre 
side ligger stoffet næsten glat til det blottede knæ, 
og foran venstre lår dannes store buede folder 
med knæk ned over knæet. Fødderne er slanke, 
og armene, der er bladet fast, har åbne hænder og 
en grov angivelse af albueledene.

I issen findes en 7 cm dyb nedboring, og under

venstre fodspids en tilpløkket indboring, der 
formentlig vidner om fastspænding i en (måske 
drejelig) værkbænk. Figurens bagside har en dyb, 
afrundet udhuling (åben forneden), der er udført 
med bredt huljern.

Korset, der nu måler 227×195 cm, har ved 
en restaurering 1936 faet suppleret det nederste 
endefelt og hjørnerne af de øvrige. Ko rsskæringen 
antyder en glorieskive, midtprofilen er konveks, 
siderne glatte, og endefelterne fremtræder nu 
kvadratiske med cirkulære, fordybede felter 
og ovale ædelstensgruber i sviklerne. Før 1936 
fremtrådte nedre endefelt afkortet med ca. en 
tredjedel, og alle felternes kanter var beskårne 
og afrundede (fig. 38). Derfor kan det ikke slås 
fast, om den nuværende kvadratiske form er 
oprindelig. Fotografier fra før 1936 viser også 
dyvelhuller i endefelterne, rimeligvis til fæstnelse 
af nu forsvundne †evangelistrelieffer.

Krucifikset har en bemaling fra 1700-tallet, 
der er fremdraget 1936 under to yngre farvelag.

Fig. 36. Korbuekrucifiks, detalje af fig. 37 (s. 749). Foto 
Arnold Mikkelsen 2007. — Chorbogenkruzifix, Detail 
von Figur 3 7.
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Fig. 37. Korbuekrucifiks, o. 1275 (s. 749). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Chor- 
bogenkruzifix um 1275.

Hudfarven er grålig med blod fra vunderne 
og fra et brunt ‘bånd’ hen over panden, der må 
angive placeringen af en †tornekrone. Hår og 
lændeklæde er (ny)forgyldte, og korset har en 
rød og brun marmorering. Under bemalingen 
er der konstateret enkelte ældre farverester på 
kridtgrund.

Krucifikset er et sjældent hjemligt eksempel på 
fransk højgotisk stil fra midten af 1200-tallet. De 
bedste paralleller findes nu i det belgiske område, 
således krucifikset i Gerdingen, fra o. 1250-60, 
og især i Wezemaal fra o. 1260.60 Mesteren i 
Lomborg har dog modificeret krucifikstypens 
dybt sænkede hoved stærkt, og det må anses for 
uvist, om Kristusfiguren oprindelig har båret 
tornekrone.61 Krucifiksets nærmeste sidestykke 
i amtet, det noget primitivere skårne krucifiks 
i Nørre Nissum Kirke, har således båret en 
traditionel kongekrone (s. 657 ff.).

Oprindelig er krucifikset formentlig udført 
til en lav opsætning stående midt i kirkens 
oprindelige †korbue.62 Afkortningen er sket med 
henblik på en højere opsætning i den nuværende 
korbue, idet korsets højde herefter synes at have 
svaret til afstanden mellem en †korbuebjælke (jf. 
ndf.) og skibets loft (jf. fig. 38). 1703 forsynedes 
bjælken med følgende indskrift: »Ved Slange- 
List, har Døden vist, sig trængt indtil os alle, 
men Christi Død, borttoeg den Nød, for dem 
som til ham falde. 1703.«36 Ved samme lejlighed 
kan selve krucifikset være blevet nystafferet, med 
mindre bemalingen hidrører fra en, i øvrigt ikke 
dokumenteret, istandsættelse ved århundredets 
midte. Marmorering på korsets bagside viser, at 
det i det mindste i 1700-tallet må have haft en 
ret fri opsætning i korbuen. Placeringen på dette 
sted bekræftes 1766.36 1876 blev krucifikset med 
den tilhørende ‘fodliste’ nedtaget og foresloges,
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efter at være opfrisket med en egetræsmaling, 
ophængt over indgangsdøren, dvs. antagelig 
i vest.50 Frem til restaureringen 1936 var det 
imidlertid ophængt på triumfvæggen syd for 
korbuen. Nu på skibets nordvæg.

Prædikestol (fig. 39), 1599-1600, udført af 
snedkere fra Lemvig og en maler fra Holstebro.63 
Den nuværende opgang, bogpult og staffering 
hidrører fra 1936.

Stolen er af karnaptype og omfatter seks 
arkadefag, hvoraf de tre udgør selve kurven. Det 
sjette fag er placeret mod sydmuren. De enkelte 
arkader er flankeret af dobbeltsøjler (ved opgangen 
dog kun en enkelt søjle) med forenklede korintiske 
kapitæler og søjleskafter med kraftig entasis. 
Arkaderne er både på skafter og bueslag smykket 
med dukatbånd. Postamentet har fremspring med 
profilfyldinger, svarende til krongesimsen, der 
øverst afsluttes med tandsnitsfrise. Stolen blev ved 
restaureringen 1936 opsat på jerndragere, idet en 
ældre underbygning 1934 karakteriseredes som 
‘forfærdelig’ og ‘rent tilfældigt sammentømret’.64 
Opgangen med to panelfyldinger og mægler med 
drejet knop hidrører, som bogpulten, ligeledes fra 
1936. Bemalingen harmonerer med altertavlen 
og -skranken og omfatter en farveskala i lys 
grågrønt, blåt, rødt, brunt, sort og hvidt med guld 
og sølv. Arkadefelterne har Jesumonogrammer i 
guld og sølv på rød bund, postamentfelterne har 
gyldne frakturindskrifter på sort: »Om nogen 
elsker mig, vil han holde mit Ord, og min Fader 
skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage 
Bolig hos ham. Johs. Ev. 14, 23«. Kronfrisen har 
versalindskrift, ligeledes i guld på sort: »Dersom 
I bliver i mit ord er I sandelig mine di(s)ciple. 
Joh:8« (Joh. 8,31). På indersiden af stolens 
andet fag regnet fra opgangen er beige påskrift 
med kursiv: »Aar 1936 istandsattes Altertavle, 
Prædikestol og Krucifix under Nationalmuseet 
ved Einar V. Jensen«.

Opsat østligst ved skibets sydvæg. Ved 
nyopsætningen 1936 gjordes vinklen mellem de 
to første fag mere spids, således at stolen kunne 
rykkes længere mod øst.65

†Himmel, nævnt 1805-09 som ‘brøstfældig 
og faldefærdig’.66 †Læsepulte. Den ældre (måske 
oprindelige) fornyedes 1907.38 †Opgange, antage-

Fig. 38. Prædikestol, vist før restaureringen 1936 (s. 
751). Foto Peter Kr. Andersen 1934. - Kanzel, vor der 
Restaurierung von 1936.

lig 1800-tallet som erstatning for ældre, med 
spinkle, glatte stivere og profileret håndliste (jf. 
fig. 38). † Stafferinger. 1634, udført af Jakob Maler 
fra Ribe (jf. ndf) under kirkeværgerne K. Kiær og 
Laurs Mikkelsen, som anført i postamentfrisen: 
»Anno 1634 lood K. Kiær og Laurs Mikkelsen 
b(?) staffere denne Prædikestoel paa Kirkens Be
kostning«. På den tilhørende kronfrise læstes: 
»Raab høyt, spar ikke, opløft din Røst som en 
basune og kiundgiør mit folk deris Overtrædelser 
og J(akobs hus) deris Synder (.) Esa: LVIII v. I«.36 
Ved restaureringen 1936 påvistes rester af en 
renæssancestaffering på kridtgrund (nr. 1), vel 
denne, med svage rester af malerier i storfelterne 
og indskrifter i guld på sort, vel i postament- og 
kronfrisen. En staffering, umiddelbart under den 
seneste egemaling (nr. 5) viste symboler i guld 
for Håb,Tro og Kærlighed i stolens 2.-4. fag med 
tilhørende indskrifter på felterne herunder. Jf. 
også ndf.

Som det fremgår af regnskaberne, udførtes 
prædikestolen 1599-1600. Førstnævnte år noteres 
udgifter til tømmer og til to snedkere fra Lemvig,
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Fig. 39. Prædikestol, 1599-1600 (s. 751). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Kanzel, 1599-1600.

der betaltes i alt 27½ daler i 51 dage for mad 
og øl, løn og vognleje. Året efter, 1600, blev en 
maler afhentet med sin kiste i Holstebro og siden 
fragtet videre med vogn til Vildbjerg Præstegård 
efter 10 ugers arbejde med stafferingen af stolen 
samt et †bord (‘skiffue’), måske alterbordet, 
formedelst 40½ daler i alt.67 1634 lønnedes Jakob 
Maler i Ribe 30 dlr. for at staffere prædikestolen, 
jf. ovf.12 Omtalen henviser sandsynligvis til 
Jakob Bartholomesen (-1624-58) eller Jakob van 
Meulengracht (-1618-64). De to malere udførte 
både sammen og hver for sig en bred vifte af 
kirkearbejder, såvel i hjembyen Ribe som i andre 
jyske lokaliteter, ikke mindst i Nordvestjylland.68 
Arbejdet varede 40 dage, hvorefter maleren 
blev kørt til Holstebro. 1805-07 og atter 1809 
betegnede man prædikestolshimlen som ‘bevæge
lig’ og selve stolen som ‘skæv’.66 Som det regel
mæssigt registreredes i anden halvdel af 1800- 
tallet og de første årtier af 1900-tallet havde 
stolen en †beklædning af rødt fløjl og guld

galoner, der jævnligt fornyedes (jf. fig. 38, 40).69 
1876-77 blev stolen egemalet og forgyldt; 
førstnævnte staffering blev 1908 fornyet i en 
mørkere tone,49 vel identisk med den, der endnu 
kunne iagttages 1934, idet dog kurvens søjler 
da var malet ‘gulerodsfarvede’.64 I forbindelse 
med restaureringen 1936, da stolen fik en 
gennemgribende snedkermæssig istandsættelse, 
påvistes i alt fem farvelag (jf. ovf.), hvoraf det 
ældste og yngste (nr. 1 og nr. 5) formentlig 
hidrører henholdsvis fra 1600-tallet og fra de 
ovenfor omtalte stafferinger i egefarve. Derudover 
registreredes tre farvelag, det næstældste (nr. 2) fra 
1700-tallet dog kun i ganske små partier, fulgt 
af en lys gråblå bemaling (formentlig ligeledes 
fra 1700-tallet) med enkelte sorte led, kraftig blå 
farve i bueslagene og uægte forgyldning (nr. 3) 
samt en grønmarmorering med guld, rødviolet, 
hvidt og lyseblåt (nr. 4), sidstnævnte måske fra 
1800-tallets første halvdel.41

†Prædikestol. 1587 indkøbtes for 1½daler
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tømmer til prædikestolen, sandsynligvis en 
forgænger til den eksisterende.12

Stolestader (jf. fig. 24, 42), 1877, med senere 
ændringer. Let skrånende ryglæn med gavle, der 
foroven er vandret afsluttede og ud for hvert sæde 
har smalt, kurvet sideparti. Stafferet i to nuancer 
af gråt med lys teglrødt. Hynder af lysegråt uld.

Opsat 1877; gavlene fornyet 1908 med †top- 
stykker i renæssancestil (jf. fig. 40), stafferet i 
en lysere tone end det øvrige.49 1914 og 1919 
foretoges fornyelser af nogle stolestader, der var 
angrebet af svamp.70 Opstanderne fjernedes i 
forbindelse med istandsættelsen 1936.

†Stolestader. Tidligst nævnt 1649, da stolene 
repareredes og bl.a. forsynedes med knapper, 
ligesom der nyudførtes to mandsstole, placeret 
neden for prædikestolen, samt en kvindestol, 
placeret nederst i kirken. Yderligere leveredes tre 
stykker panelværk til de eksisterende kvindestole. 
Arbejdet udførtes af en snedker fra Lemvig.121804 
noteres i et kirkesyn, at fodskamlerne var uskadte, 
dog savnedes stengulv i sandet (under stolene).66 
1862 fandtes 17 stader i begge sider, alle med 
ryglæn, heraf dog kun ét med fyldingsryglæn og 
dør, måske den første af mandsstolene, jf. ndf.71 
Samme år anskaffedes fodskamler til samtlige 
stole.72 1876 foresloges stolenes ryglæn forandret

og en nymaling i egefarve påført. Dette blev dog 
opgivet året efter, og i stedet anskaffedes nye 
stole.

† Præste- og skriftestole. 1647 udførtes en 
skriftestol,12 1862 benævnt som en lukket stol 
med dør, opstillet i koret.71 1882 anbefaledes 
‘præstens og kirkesangerens’ stole fjernet fra koret, 
idet præsten herefter fik plads bag altret, mens 
kirkesangerens (dvs. degnens) sæde bestemtes 
til den øverste mandsstol. Som markering af 
aflukket bag alteret opsattes grønne forhæng 
af uldstof, fæstnet med stænger på hver side af 
‘altrets opsatser’, dvs. fra sidevingerne.50 1894 
istandsattes præstestolen.38 1913 anskaffedes en 
ny lænestol til præsten.73

†Degnestol, kasseret 1882, jf. ovf. Ifølge 
Synsprotokol omtalt 1862 som en lukket stol, 
dog uden dør.74 Stolen istandsattes 1870.72

†Præstekonestolen blev forlænget 1649.12

†Herskabsstol. En særlig stol til ejerne af gården 
Nordenkær, nord for kirken, omtales 1644, 
jf. s. 725. †Brudestol. Udført 1594 ‘af nyt’ med 
tilhørende skamler.12

Løse stole. Seks moderne bøgetræsstole med 
fletsæder er opstillet i koret.

† Skamler. 1587-88 og 1612 betaltes for arbejde 
med skamler.12

Fig. 40. Interiør mod øst, vist før restaureringen 1936. Ældre foto i NM. - Interieur 
gegen Osten, vor der Restaurierung 1936.



754 SKODBORG HERRED

†Kiste, nævnt 1650.12 †Skabe. I lighed med 
herredets øvrige kirker anbefalede man i 1903 
anskaffelse af en cylinderformet, lukket servante 
af zink eller træ og et aflåset skab til opbevaring 
afkalk og disk.38

Pengeblok, moderne, af lakeret træ med penge
slids og reliefkors i forsænket felt på lågen. Mon
teret på træplade ved nordvangen af kirkens vest
indgang.

*Klingpung (fig. 53), 1700-tallets første halvdel. 
Dølle med jernblikdåse, hvorpå pose af brunligt 
fløjl, og stang, dog afbrækket, 11 cm lang, af drejet 
træ med sort staffering. Lemvig Museum (inv.nr. 
1644).

Dørfløje (jf. fig. 8). Døren i tårnets vestmur har 
en nyere, sortmalet træfløj under et halvcirkulært 
vindue, mens der i tårnarkaden er opsat en 
ældre gråmalet fyldingsdør. †Dørfløje. 1588 blev 
døren fornyet.12 1855 udskiftedes den gamle 
kirkedør med en ny fyldingsdør, der oliemaledes 
i egetræsfarve.57 1878 opsattes ny dør med rund
buet karm og to tilsvarende fyldingsdøre, alt 
egetræsmalet. Et †vindue over døren erstattedes 
af to tilsvarende i selve dørfløjen.50

Orgel (jf. fig. 42), 2003, med 10 stemmer, to 
manualer og pedal, bygget af Bruno Christensen 
& Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: 
Principal 8’, Rørfløjte 8’, Oktav 4’, Oktav 2’, 
Mixtur II. Svelleværk: Gedakt 8’, Rørfløjte 4’, 
Spidsfløjte 2’, Sesquialter II; tremulant. Pedal:

Subbas 16’. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. Faca
den er tegnet af arkitekt Ib Lydholm. På 
samtidigt pulpitur i kirkens vestende, med 
spillebord i orgelhusets sydgavl. * Orgel, 1962, af 
standardtype ‘Ishøj’, med fire stemmer, bygget 
af Th. Frobenius & Co., Kongens Lyngby. 
Disposition: Gedakt 8’, Principal 4’, Rørfløjte 
4’, Oktav 2’. Orgelhus i lys eg. Ved nordvæggen 
i skibets vestende. Instrumentet ejes af Bruno 
Christensen & Sønner. †Orgel (fig. 41), 1913,73 
med tre stemmer, oktavkoppel og svelle, bygget 
af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 
Facaden bar indskriften: »Lover Herren«. På 
samtidigt †pulpitur i kirkens vestende, med 
spillebord i orgelhusets sydgavl. Ved pulpiturets 
opstilling betingede man sig, at pulpituret mod 
kirkerummet fik et skråt forløb, således at der 
ikke blev taget lys bort fra kirken. Ej heller måtte 
antallet af stolestader påvirkes heraf.73 Nedtaget 
1962.

Salmenummertavler (jf. fig. 24, 42). 1-3) 1934,73 
med profilerede rammer, markerede hammer
formede hjørner og talbrikker til ophængning

Fig. 42. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2007. — Kircheninneres gegen Westen.

Fig. 41. †Orgel, 1913, med tilhørende orgelpulpitur (s. 
754).Lomborg Lokalarkiv. - Orgel, 1913, mit zugehöriger 
Orgelempore.
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eller indskud. Staffering, tilpasset stolestaderne, i 
lys og mørk turkis samt hvidt og rødt, midtfeltet 
sort. På triumfvæggens nordlige del samt vestligst, 
henholdvis på skibets syd- og nordvæg. Kasse til 
opbevaring af talbrikker under prædikestol.

†Salmenummertavler. Et antal ældre tavler med 
halvrund overkant og beregnet til kridtpåskrifter, 
svarende til Rom Kirkes tavler, ses på ældre 
fotografier (jf. fig. 40). 1934 anskaffedes i alt fire 
tavler (jf. ovf.), hvoraf kun tre ses i dag.

Præsterækketavle (jf. fig. 42), anskaffet o. 1992. 
Udformning og staffering som salmenummertav
ler. På skibets nordvæg, østligst.

Hatteknager. 1998 opsat i våbenhuset.9

†Hatteknager. Kasseret 1934 og erstattet med 
nye på stolenes ryglæn.9

*Løse malerier. To usignerede og udaterede 
malerier, o. 1800, olie på lærred, af uens format, 
skænkedes i nyere tid til kirken. Malerierne 
hidrørte ifølge mundtlig meddelelse fra et 
missionshus i København. Begge, der er mørk
nede af patina og delvist afskallede, er sekundært 
monteret på lærred og indsat i ensartede yngre, 
guldbronzerede profilrammer. Tidligere op
hængt på skibets vestvæg ved det daværende 
†orgelpulpitur. I dag i præstegården.

1) (Fig. 43), Job på Askehoben, lysmål 93×127 
cm. Fremstillingen, der er indsat i et italieniserende 
landskab med en bebyggelse, bl.a. med en obelisk, 
i baggrunden, viser th. den nødstedte og klagende 
profet. Han sidder på en jordhøj og er vist nøgen, 
bortset fra et draperi; himmelvendt blik og 
hænder foldet i bøn. Tv. ses hans tre formanende 
venner, Elifaz, Bildad og Zofar, vist i antikiserende 
gevandter med løsthængende kjortler, kapper og 
nøgne fødder. Gruppen repræsenterer samtidig 
de tre livsaldre, fra den unge og skægløse tv., via 
den modne med halvlangt skæg og hår, til den 
aldrende, krumbøjede med langt skæg og stok 
længst th. Maleriets helhedstone er mørkstemt 
i brunt og gyldent med enkelte farveaccenter i 
personers dragter, foruden blegrødt, højrødt, blåt 
og nuancer af gråt. På den nyere blændrammes 
bagside ses blyantspåskriften: »Johs. K Hansen.«

2) (Fig. 44), Korsfæstelsen, lysmål 123×147 
cm. Korset med den lidende Kristus og hans

Fig. 43. Job på askehoben, o. 1800 (s. 755). *Maleri fra 
pulpitur(P). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Hiob im 
Aschehaufen, um i 800, *Gemälde von der Empore(?).

Maria Magdalene, der favner om korsets fod, 
er henlagt til et landskabeligt sceneri, beslægtet 
med nr. 1, dog med en mere dominerende 
himmelbaggrund med spredte skyformationer, 
belyst af aftensolen. Ligesom nr. 1 præget af 
brunlige og gyldne farvetoner, idet dog den 
stærkt oplyste Kristusfigur har hvidlig karnation 
og lændeklæde, Johannes’ kappe er rødlig og 
Maria Magdalenes tilsvarende okkergul, mens 
Maria står hyllet i en sort kåbe. På billedrammens 
bagside ses et stempel for hofforgylder Alexander 
William Mogensens Efterfølger i København.

Fig. 44. Korsfæstelsen, o. 1800 (s. 755). *Maleri fra 
pulpitur(?). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Kreuzigung, 
um 1800, *Gemälde von der Empore(?).
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Kirkeskib (jf. fig. 24), 1945, orlogsfregatten 
»Jylland«.75 Skroget er grønmalet med hvidt 
og sort ved vandlinjen. Ophængt midt i skibet 
mellem de to lysekroner.

Belysning. To ensartede nyere lysekroner i 
barokstil med 2Ĭ6 arme er ophængt i skibets 
øst- og vestende, jf. fig. 24,42.1) Den østligste er 
ifølge indskrift med fordybede versaler skænket 
til minde om Karl Peter Pedersen (*31. juli 
1923, †10. april 1945). »Han blev et offer for 
den tyske besættelse af Danmark 1940-45«. Jf. 
familiegravsted på kirkegården. 2) Den vestligste 
krone er ifølge indskrift, ligeledes med graverede 
versaler, skænket 1948 af familien Madsen, Ves- 
tergaard til minde om Peder og Karen Madsen 
samt om Helga Madsen, f. Hvass. 3) En enklere, 
ligeledes nyere krone med fem arme hænger i 
koret. Seks lampetter, 1962, er ophængt i skib og 
kor.Jf. Rom Kirke (s. 802).

Begraveis es tilbehør. Jordpåkastelsesskovl med til
hørende beholder, moderne. 1958 anskafFedes to 
ligskamler.9 †Ligbåre. 1637 indkøbtes egetræ til 
ny ligbåre; omtalt 1650.12

Klokke (fig. 45) ,1505, betegnet Kristus, tværmål 
86 cm (Uldall, Kirkeklokker, 127). Klokken har 
profilbånd ved overgangen mellem slagring og 
legeme. Om halsen ses et indskriftbånd, hvorunder 
er en bladbort, med reliefminuskler og latinsk 
tekst: »An(n)o d(omi)ni m dv kalendas aprilis 
frater nicolaus cristum vocavit me« (I Herrens 
år 1505 den 1. april kaldte broder Niels mig 
Kristus). Endvidere ses aftryk af fire pilgrimstegn, 
alle dog ret utydelige, heraf to på slagringen og to 
på selve legemet.

1) (Fig. 46), pilgrimstegn fra det schweiziske 
valfartskloster Einsiedeln, oprindelig stiftet som 
ramme om en undergørende sort Mariafigur og 
talrige gange ombygget, bl.a. o. 948 på initiativ af 
Eberhard, domprovst i Strassburg. Relieffet, 7,7 
cm højt, viser i en baldakinformet, korsprydet 
indramning indvielsen af det nye kapel 948, 
celebreret af biskop Konrad fra Konstanz. Cere
monien var dog umiddelbart forinden blevet 
gennemført ved guddommelig indgriben. Tv. ses

Fig. 46. Pilgrimstegn fra valfartsklostret i Einsiedeln 
med gengivelse af Mariakapellets indvielse 948. 
Detalje af fig. 45 (s. 756). Foto Arnold Mikkelsen 
2007.  Pilgerzeichen vom Wallfahrtskloster in Einsiedeln 
mit Wiedergabe der Einweihung der Mariakapelle 948. 
Detail von Figur 45.

Fig. 45. Klokke, 1505 (s. 756). Foto Arnold Mikkelsen 
2007.- Glocke, 1505.
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kapellet med den tronende jomfru Maria med det 
stående Jesusbarn på skødet. I kapellets åbning ses 
en engel med et lys.Th. står biskop Konrad med 
vievandskost og bispestav, ledsaget af endnu en 
engel. En omløbende tysk minuskelindskrift er 
ikke læselig på aftrykket, men kan rekonstrueres 
fra andre forlæg, heriblandt et eksempel på 
klokke, o. 1400, oprindelig i †Sortebrødrekirke i 
Vejle, i dag i Vejle Rådhus (DK Vejle 263): »dis ist 
vnser vrowen capell zeichen von neisidelen die 
wiett gott selb mit engen« (Dette er tegnet for 
Vor Frue Kapel i Einsiedeln, det indvier Gud selv 
med engle).76 På klokkelegemets nordside.

2) Pilgrimstegn, ligeledes fra Einsiedeln. Det 
cirkulære relief, 5,3 cm i tværmål, viser klostrets 
grundlægger, eremitten Skt. Meinrad, der 861 
blev myrdet af to røvere. Den stående helgen 
med glorie og en kalk(?) i hånden flankeres af de 
to røvere. En omløbende tysk minuskelindskrift 
kan rekonstrueres fra andre forlæg, heriblandt 
fra klokker i Præstø (o. 1490) og Frøslev (1495) 
(DK Præstø 40, 451): »dis ist unser zeichen v(on) 
(?) sant meinrat van neisiden« (dette er vort(?) 
tegn for den hellige Meinrad af Einsiedeln).77 På 
slagringens sydside.

3) Pilgrimstegn fra Skt. Theobald i Thann 
(Elsass). Relieffet, 8,5 cm højt, viser den tronende 
bispehelgen med stav i venstre hånd og mitra, 
der påsættes af to engle; oven over hans hoved 
ses en baldakin, mens to, her dog næppe synlige, 
pilgrimme knæler ved hans fødder. Tilsvarende 
aftryk ses bl.a. på klokken i Vejle (DK Vejle 264) 
og på en døbefont (1437) i Varde Skt. Jacobi 
(DK Ribe 902), mens selve mærket er fundet i 
Horsens.78 På klokkelegemets vestside.

4) Ikke identificeret pilgrimstegn, 5,5 cm, med 
stående, kronet Jomfru Maria med Jesusbarnet på 
venstre arm. Gruppen er vist i en høj rektangulær 
ramme, foroven med spidsgavl.To aflange øskener 
ses ved rammens sider. På slagringens vestside.

1615 betaltes smeden for at ‘færdige’ klokken. 
1648 istandsattes ‘det forfaldne klokkeværk’, dvs. 
klokkestolen, dog næppe tilstrækkelig grundigt, 
siden ‘klokkeværket’ på ny måtte opbygges 1653 
af en tømrer fra Nørre Nissum.12 1887 blev 
klokkens indbinding delvis fornyet.50 Ophængt 
i slyngebom.

Fig. 47. Støbejernskors nr. 5, o. 1885, for Jens Stokholm 
Pedersen (s. 758). Foto Hugo Johannsen 2007. - 
Gusseisernes Kreuz Nr. 5, um 1885.

†Klokke. Ved klokkeskatten 1526-28 afgav 
kirken en klokke, der med al jernfang vejede 240 
kg.79

GRAVMINDER

†Epitafium, 1634, over hr. Eschild (Eskil) Gre
gersen, sognepræst i Lomborg (†l6⎕ (1645)) og 
hustru, Anne Jürgensdatter (†l6⎕ ), tillige med 
deres børn, seks sønner og 10 døtre. På tavlen 
var afbildet de omtalte og anført årstallet 1634, 
foruden ægteparrets navne og dødsår, idet dog kun 
de to første cifre heraf (16..) sås 1766. På epitafiets 
top- og postamentfriser var følgende skriftsprog: 
»Jeg er Opstandelsen og Livet, hvo som troer paa 
mig« (Joh. 11,25) og »Om hand end døer, skal 
hand dog leve« (Joh. 11,26). Indskriften nederst 
på tavlen betegnedes 1766 som næsten ulæselig. 
Der vides intet nærmere om udformningen af 
epitafiet, der ovennævnte år var ophængt på 
nordvæggen, neden for korbuen og oven over

Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt
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Fig. 48. Mindesten for familien Bjerre (s. 758). Foto 
Hugo Johannsen 2007. - Gedenksteine für die Familie 
Bjerre.

kvindestolene.36 Det er værd at minde om, at 
gravmonumentet for sognepræsten, der siden 
skulle erindres i en helt anden sammenhæng (jf. 
historik), netop udførtes samme år, som kirken 
besøgtes af Jakob Maler fra Ribe (Bartholemesen 
eller van Meulengracht, begge malere flittige 
leverandører af figurrige epitafier).80

Kirkegårdsmonumenter. På kirkegården findes fem 
støbejernskors bevaret, de to i lapidarium på kirke
gårdens nordvestende, to andre i tilsvarende 
placering i sydvest mens et enkelt står nordøst for 
koret.

1) O. 1875, over Johanne Kirstine Pedersen, 
f. Madsen, †26. okt. 1875 i Lomborg Mølle, 
32 år gammel. Rundbuet kløverbladskors med 
afrundet kant, 48 cm højt over jordsmon; foroven 
blomsterornament, på bagsiden ‘håndtryk’. Ind
skrift med reliefversaler. I nordvest.

2) O. 1875, over Mette Katrine Dubgaard, f. 
Jørgensen, *1806, †l875. Kors, svarende til nr.
1, 80 cm højt, foroven blomsterornament, på

bagsiden ‘håndtryk’. Indskrift med reliefversaler. 
I sydvest.

3) O. 1879, over skolelærer og kirkesanger 
Dubgaard, *maj 1807 i Stjernhjelm Skole i 
Nørrrelem (Nørlem), †12. okt. 1879 i Rom 
Kirke. Kors, svarende til nr. 1,80 cm højt, foroven 
blomsterornament, på bagsiden ‘håndtryk’ og 
ærevers. Indskrifter med reliefversaler. I sydvest.

4) O. 1885, over Jens Nicolai Lund, *23. juni 
1807 i Kongensgaard i Nørre Nissum, †24. okt. 
1885. Kors, svarende til nr. 1,81 108 cm højt, på 
bagsiden ‘håndtryk’. Indskrift med reliefantikva. I 
nordøst (jf. fig. 54).

5) (Fig. 47), o. 1885, over Jens Stokholm 
Pedersen, *18. juli 1840, †3. dec. 1885. Kors, 
svarende til nr. I,81 38 cm højt over jordsmon, på 
bagsiden ‘håndtryk’. Indskrift med reliefversaler. 
I nordvest.

Familiegravsteder. 1) (Fig. 48), for familien 
Bjerre, placeret sydvest for kirken. Gravstedet 
omfatter en monumental bauta af granit, o. 
1923, 156×162 cm, hvilende på mindre blokke 
af rødgrå granit; på bautaen er et relief af 
Helligåndsdue og portrætmedaljoner af bronze, 
30 cm i tværmål, indsat i laurbærkranse, over 
Bertel Jacobsen Bjerre, *23. aug. 1842, †7. juli 
1923, med hustruen Ane Cathrine Bjerre, født 
Berthelsen, *11. febr. 1842, †19. dec. 1905. 
Indskrifter i fordybede versaler, opmålet med 
sort; efter personalia mindevers: »Nu tak for alt 
ifra vi var smaa«. På bautaens bagside indskrift: 
»Deres børn og sognets folk satte denne sten«. 
Bertel Bjerre, der var farbror til malerne Niels 
og Kristen Bjerre (jf. s. 875), var kirkesanger og 
lærer i Lomborg.82 Under bautaen er placeret en 
mindesten, 47× 42 cm, for parrets søn, Peder Lund 
Bjerre, *1. maj 1878, †l0. jan. 1952. Indskrift i 
fordybede versaler. Peder Bjerre fungerede som 
fængsels- og hospitalspræst i Minnesota, USA.83

2) For familien Pedersen, placeret nordøst for 
kirken. Gravstedet omfatter en rektangulær blok 
af mørkegrå granit med lavere sidepartier, 191 
cm høj, med indsat relief af bronze, 52×33 cm, 
over Karl Peder Pedersen, *31. juli 1923, †l0. 
april 1945. Indskrift i fordybede versaler, under 
personalia og frise af hjerter er et mindevers i fire 
strofer: »Da Danmark var i nød/ og retten blev
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traadt under fod/ faldt ogsaa han som offer/ for 
tyskernes vold og terror«. På to lave sideblokke 
samt på rammesten foran gravmonumentet er 
tilsvarende indskrifter: »Tak kære søn«, »Tak kære 
bror« samt »Han fandt sin fred hos Gud«. Jf. også 
lysekrone nr. 1. På gravstedet er endvidere yngre 
liggesten, bl.a. for afdødes forældre, Christian 
Saugmandsgaard Pedersen, *20. aug. 1893, †18. 
marts 1962 , og Margrethe Pedersen, født Madsen, 
*16. maj 1893, †19. maj 1953. Jf. også dåbsfad nr. 
1 og lysekrone nr. 1.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed 
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 
56 f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprot. 1925 ff.
Lomborg Sognearkiv. Sager vedr. Lomborg Kirkes 
Restaurering A22/24.
Lemvig Museum. Museumsprot.
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1586-1653 (C-KRB- 
273).
NM. Håndskrifter. E Uldall, Om de danske landsbykirker 
V, 1890,348-52 (Uldall 1890).Indberetninger.J.B.Løffler 
1879 (bygning og inventar); J. Magnus-Petersen 1894 
(altertavle); J. Magnus-Petersen 1900 (altertavle); Peter 
Kr. Andersen 1934 (inventar); Einar V. Jensen 1937 
(bygning og inventar); Ib Lydholm 1973 (bygning); Ole 
Alkærsig og Robert Smalley 1984 (kalkmalerier); Peder 
Bøllingtoft og Robert Smalley 1987 (kalkmalerier); 
Birgitte Faurhøj og Lise Thillemann 2004 (bygning, 
kalkmalerier); Thomas Bertelsen, Birgitte Bøggild 
Johannsen, Hugo Johannsen og Heidi Maria Møller 
Nielsen 2007 (bygning, kalkmalerier, inventar og 
gravminder).
Litteratur. Martin Møller Madsen, To gamle Lands
bykirker i Vestjylland, Lemvig 1962 (Møller Madsen 
1962); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk 
undersøgelse af tømmer fra Lomborg kirke, Ringkøbing amt, 
NNU-rapport nr. 2, Nationalmuseet 2008 (Hylleberg 
Eriksen 2008).

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen 
og Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse 
ved Thomas Bertelsen, kalkmalerier ved Thomas 
Bertelsen og Birgitte Bøggild Johannsen, inventar og 
gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog 
korbuekrucifiks ved Ebbe Nyborg og orgel ved Ole 
Olesen. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen, 
oversættelse til tysk ved Mirjam Gebauer. Redaktionen 
afsluttet 2008.

Fig. 49. Skibets nordøstre vindue set fra syd (s.728, 
730). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Nordöstliches 
Fenster des Schiffes, Südansicht.

1 Oldemoder 112. Taksten overgås kun af Nørre Nissum 
og Gudum kirker, hver sat til 6 sk. samt af Tørring og 
Bøvling kirker, der betalte 5 sk. (jf. også s. 584 f. og 
fig. 2).
2 Repert 2. rk., nr. 5149.
3Jf. klage til Mogens Sehested fra Maren Christensdatter, 
mor til den myrdede Christen Christensen i Lomborg, 
for ‘denne uhørlige i kirken begåede gerning’, Kane 
Brevb 10. dec. 1645. Ifølge Nielsen 1894 216, 547 
note 64, der refererer til Landstingets Justitsprotokol, 
udviklede dramaet sig efter en trætte mellem præsten 
og den afdøde, som stod i gården Nordenkærs stolestade 
(jf. ndf.), idet præstens søn, Jørgen Gregersen udlagdes 
som banemanden.
4 Kronens Skøder 3, 343.
5 Slægten Juul-Rysensteen, der via Christian Juul, 
søn af vicekansler Ove Juul, nedstammede fra den 
nørrejyske uradelsslægt Juul, anførte dog for de ældre

48*
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Fig. 50. Brandstang fundet i korhvælvets hvælvlommer 
(s. 735). Foto Hugo Johannsen 2007. — In den Gewöl- 
betaschen des Chorgewölbes gefundener Giebelspiejl.

generationers vedkommende navneformen Juel-Ry- 
sensteen (Juel af Rysensteen), jf. Th. Thaulow, Lillie- 
Juulernes Slægtebog, Kbh. 1925, 17. Ndf. er benyttet 
den form, der følges af yngre medlemmer af slægten 
(Christian Juul-Rysensteen (1838-1907)), og som også 
anvendes i DaBiogrLeks. Se dog s. 856 note 8.
6 LAVib. Ribe bispeark.Visitatsprot. 1809-30 (C 4.846).
7 KancBrevb 24. april 1642.
8 RA. DaKanc C 14B. Jyske registre 1670-73 (12. okt. 
1670).
9Ved embedet. Synsprot. 1925 ff.
10 Den forsvundne pille iagttages på ældre fotografier. 
Lomborg Sognearkiv.
11 Nordindgangens placering iagttages endnu som en 
forstyrrelse i digets vestligste del.
12 LAVib. Landsbykirkernes Rgsk. 1586-1653 (C-KRB- 
273).
13 Kapellet er tegnet af Arkitektfirmaet Foged & 
Hansen, Thisted, og tilbygningen af Arkitektfirmaet 
Poul Hansen & Ib Lydholm, Thisted. Lomborg 
Sognearkiv.
14 Lomborg Sognearkiv A22/24.
15 Jf. indb. ved Løffler 1879; Uldall 1890.

16 Jf. Knud J. Krogh, »Stilladser til et kirkebyggeri i 
1100-tallet«, ÅrbOldkHist 1959, 201-213. Enkelte 
falsede sten kan også være udført i tilknytning til et 
byggestop, der kan have medført uregelmæssigheder i 
skiftegangen.
17 Synsprot. 1925-1991. I en kvader øverst på skibets 
nordside læses »BJ 1916«.
18 Uldall 1890.
19 If. Løffler 1879 var skibets døre da tilmurede.
20 Vinduet fremgår også af Uldall 1890.
21 Spygatterne er udstoppet med klude.
22 Thomas Bertelsen, Danmarks senmiddelalderlige 
kirketårne. Studier i dansk bygningskultur 1400-1550 I, 
Aarhus Universitet 2007, 257-59 (ph.d.-afhandling).
23 Heraf er en attisk sokkelsten udformet med hjørne.
24 Fotografier i Lomborg Sognearkiv A22/24.
25 Tilsvarende tårnglugger ses i eksempelvis Hjerm 
(Hjerm Hrd.), Dybe, Ramme og Trans (Vandfuld 
Hrd.).
26 Eksempelvis Nørre Nissum (s. 645).
27 Paralleller kroner eksempelvis gavlblændingen på 
†sydkapellet i Holstebro (s. 194), våbenhusdøren i 
Nørre Nissum (s. 644) og tårnets glamhuller i Hjerm 
og Mejrup (Hjerm Hrd.).
28 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1586-1653 (C-KRJ3- 
273). I flere yngre kilder angives våbenhuset fejlagtigt 
på kirkens sydside, eksempelvis Trap, 3. udg., 484.
29 LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1805-
06 (C 4.707).
30Våbenhuset omtales ikke i Løffler 1879.

Fig. 51. Skægløs person (kvindelig eller mandlig 
helgen) og Skt. Paulus (antagelig). †Kalkmaleri på kor
buens nordre vange, o. 1525 (s. 740). Foto Robert 
Smalley 1987. - Bartlose Person (Heilige oder Heiliger) 
und St.Paulus (vermutlich).Wandgemälde an der nördlichen 
Wange des Chorbogens, um 1525.
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31 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1586-1653 (C-KRB- 
273). Stenen erhvervedes i Holstebro.
32 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1875-91 (C 40-5).Ventilationskanalerne, der 
var placeret under vinduet, er siden blændet.
33 Den vestre del af skibets midtergang er udført af 
gule teglsten.
34 Uldall 1890 anfører, at vinduet er indsat få år 
forinden.
35 Hylleberg Eriksen 2008. Alle boreprøver er foretaget 
i tømmer, som har bevaret splintved, eller som baseret 
på iagttagelser under prøveudtagningen kun mangler 
splintved. Dateringen af tagværkets første fase bygges 
i koret på to spærstivere, hvis yngste bevarede årring 
er dannet 1229, og i skibet på fire spær, hvis yngste 
årring er dannet 1221. Tagværkets yngste fase bygges i 
koret på to spærstivere og seks bindbjælker, hvis yngste 
årringe er dannet 1402, og i skibet på to spær, hvis 
yngste årring er dannet 1400.
36 LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 
1766-69 (C 4.774).
37 På skibets loft i Grimstrup Kirke og Vester Nykirke 
(DK Ribe 1685,1721) er endnu ophængt en trævinde 
fra o. 1750-1850.1 Egen (DK SJyll 2522), hvor en vinde 
også er bevaret, modtog to daglejere i 1709 betaling for 
at have renset »Die Kornboden«.
38 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1892-1910 (C 40-2).
39 Korhvælvets lommer optømtes ved fremdragelsen af 
undersidens kalkmalerier.
40 Lignende brandstænger kendes fra Sparlundgård 
i Øsby syd for Haderslev Fjord og det bornholmske 
fiskerleje Tejn, jf. Axel Steensberg, Gamle danske 
bøndergårde, Kbh. 1978, 32,121.
41 Indb. ved Einar V. Jensen 1937.
42 Således anvendte den sachsiske teolog Hieronymus 
Emser allerede 1519 denne sammenligning i sit 
stridsskrift mod Martin Luthers pavekritik, formuleret 
ved disputten mod Johannes Eck i Leipzig s.å., jf. A 
Venatione Luteriana Aegocerotis Assertio, udg. Franz 
Xaver Thurnhofer (Corpus Catholicorum, 4), 
Münster 1921, 49. Ligesom også Luther selv, bl.a. 
i sine prædikener om dåben, Von der heiligen Taufe 
Predigten (1534), i WA (Weimarer Ausgabe D. Martin 
Luthers Werke), 37, Weimar 1910, 669 fremhævede 
eksemplet fra Det Gamle Testamente, her dog som en 
illustration af, at synd i læren var værre end synd i livet. 
Det ‘sprængfarlige indhold’ i kalkmalerierne er kun 
omtalt i generelle vendinger i DaKalkmalerier 7, 56. 
Her er udsmykningen endvidere nævnt i bindet om 
efterreformatoriske kalkmalerier (1536-1700).
43 Jf. Biblia Pauperum. Billedbibelen fra middelalderen, udg. 
Knud Banning, Kbh. 1984, 40-41.
44 DaKalkmalerier 7, 26, 56,186.
45 Jf. Karl-August Wirth, »Engelsturz«, Reallexikon für 
Deutsche Kunstgeschichte, 5, Stuttgart 1967, sp. 621-74.

46 Axel Bolvig, Politikens bog om Danmarks Kalkmalerier, 
Kbh. 2002, 111, opfatter dog behåringen, om end 
næppe sandsynligt, som udtryk for, at djævlekroppene 
var sygdomsbefængte.
47 Jf. referater i Møller Madsen 1962. Embedets synsprot. 
er tilsyneladende kun bevaret fra 1925 ff. Jf. dog 
omtaler af nyanskaffelser og istandsættelser i LAVib. 
Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. Synsprot. 
1855-74 (C 40-4), 1875-91 (C 40-5), 1892-1910 (C 
40-2), 1910-34 (C 40-2A).
48 LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4.190).
49 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1875-91 (C 40-5), 1892-1910 (C 40-2).
50 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1875-91 (C 40-5).
51 Indb. af Peter Kr. Andersen 1934 og Einar V. Jensen 
1937.
52 Indb. 1962 ved Poul Hansen i Lomborg Sogneark. 
Jf. også Møller Madsen 1962 20. Fragmentet ses ikke 
længere.
53 Møller Madsen 1962 20. LAVib. Provsteark. Ringkø
bing amts nordre provsti. Synsprot. 1892-1910 (C 40-2).
54 NM. Indb. 1894. Jf. også Nielsen 1894 213 f.
55 NM. Brev af 11. juli 1900; LAVib. Provsteark. 
Ringkøbing amts nordre provsti. Synsprot. 1892-1910 
(C 40-2).
56 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1892-1910 (C 40-2). Bægeret istandsattes 
yderligere 1916, jf. synsprot. 1910-34 (C 40-2A).

Fig. 52. Kristi Opstandelse. (†)Altermaleri af A. Chr. 
Andersen efter Carl Bloch (s. 744). Foto Arnold 
Mikkelsen 2007. — Christi Auferstehung, (†)Altarge- 
mälde von A. Chr. Andersen nach Carl Bloch.
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57 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1855-74 (C 40-4).
58 LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 
1766-69 (C4.774). Låget har muligvis været forsynet 
med en kronende overbygning.
59 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1855-74 (C 40-4), 1892-1910 (C 40-2).
60 Robert Didier, »Christs et calvaires mosans du 
XHIe Siécle«, Millénaire de la Collégiale St-Jean de Liege. 
Exposition d’Art et d’Histoire, Liége, 17 sept.-29 octobre 
1982, Bruxelles 1982,159,164.
61 Den ovennævnte †tornekrone kan meget vel have 
været sekundær.
62 Jf. DK Ribe 1305 ff., 1330 ff. med fig. 26 og Ebbe 
Nyborg: »Korbue, krucifiks og bueretabel. Om de 
ældste vestjyske triumfkrucifikser, deres udformning 
og anbringelse«, hikuin, 14,1988,133 ff.
63 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Lomborg Kirkes rgsk. 
1586-1653 (C-KRB-273). Selve arbejdet lønnedes 
med 30 daler.
64 Indb. ved Peter Kr. Andersen 1934.
65 Herigennem undgik man det uheldige forhold, 
at stolens femte fag ragede ud i vinduesåbningen, jf. 
indb. ved Einar V. Jensen 1937. Denne disharmoniske 
opsætning kunne muligvis antyde, at stolen var flyttet 
fra en anden placering, måske på et lektorium tværs 
over korbuen. Der findes dog ingen andre vidnesbyrd 
om eksistensen af et sådant, hverken arkivalske eller 
arkæologiske.
66 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 
1803-04 (C 4-706).
67 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Lomborg Kirkes rgsk. 
1586-1653 (C-KRB-273). Selve arbejdet lønnedes 
med 30 daler.
68 Ebbe Nyborg, »“Hans og Sten Maler af Ribe”. 
Om Ribes malermiljø og dets “marked” i 1600rnes

Vestjylland«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto 
Norn på hans 75 års fødselsdag den 13. december 1990, 
red. Hugo Johannsen, Herning 1990, 143-72. Lom- 
borgprædikestolen er dog ikke omtalt heri.
69 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1875-91 (C 40-5); 1892-1910 (C 40-2); 
1910-34 (C 40-2A).
70 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1910-24 (C 40-2A).
71 Jf. synsprot., her refereret efter Møller Madsen 1962 
19.
72 Jf. LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1855-74 (C 40-4).
73 Jf. LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. 1910-34 (C 40-2A).
74 Møller Madsen 1962 19.
75 Henningsen, Kirkeskibe 161.
76 Jf. Uldall, Kirkeklokker 45. Pilgrimstegnet findes 
også på klokke, 1474, i Levring Kirke, Lysgård Hrd., 
Viborg Amt, jf. Uldall, Kirkeklokker 162. Om aftryk 
af pilgrimstegn, jf. endvidere Niels-Knud Liebgott, 
»Afstøbninger af pilgrimstegn på danske middelalderlige 
kirkeklokker«, ÅrbOldkHist 1971, 213-15, specielt 
215.
77 Jf. Uldall, Kirkeklokker 210; Liebgott 1971 (note 76) 
215.
78 Jf. Ole Schiørring, »Byudvikling i det middelalderlige 
Horsens - nye arkæologiske resultater«, Vejle Amts 
Arbog 1998, 40. For eksempler, jf. endvidere Liebgott 
1971 (note 76) 225-29, specielt 228.

79 RA. Rgsk. ældre end 1559 (Reg. 108A, nr. 21).
80 Nyborg 1990 (note 68).
81 Faye, Støbejernskors 119, nr. 260.
82 Frits Bjerre (red.), Stamtavle over Bjerre-Slægten fra 
Bjerre i Sir ved Holstebro, Lemvig 1978, 62 f.
83 Bjerre 1978 (note 82) 110 f.

Fig. 53. *Klingpung, 1700-tallets første halvdel (s. 754). 
Lemvig Museum. - *Klingelbeutel, erste Hälfte des 18. 
Jahrhunderts.
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Fig. 54. Kirken set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2007. — Nordostansicht der Kirche.

DIE KIRCHE VON LOMBORG

Geschichte. Die Kirche wird erstmals um 1350 
erwähnt und taucht nur sparsam in älteren 
Quellen auf. 1644 war der Gemeindepfarrer Eskil 
Gregersen in einen aufsichtserregenden Mordfall 
verwickelt. Das Verbrechen spielte sich sogar im 
Kirchenraum ab. 1671 wurde Rom Kirke Filiale 
des Pfarrbezirks von Lomborg. Im folgenden Jahr 
erwarb Henrik Rüsensteen die Kirche und fugte 
sie zu seiner neu errichteten Baronie Rysen- 
steen hinzu. 1799 wurde die Baronie aufgehoben, 
während die Kirchenzehnten 1809 an die Ge- 
meinde verkauft wurden. Das Ernennungsrecht 
verblieb jedoch unter der Krone. 1929 wurde die 
Kirche zur selbstständigen Stiftung.

Gebäude. Die romanische Kirche, die dendro- 
chronologischen Untersuchungen zufolge 
zwischen 1235-50 errichtet wurde, besteht 
aus Chor und Schiff aus Granitquadern auf

Doppelsockeln, und hat mehrere ursprüngliche 
Details bewahrt, obwohl die Fassaden viel 
umgesetzt sind. Gegen Norden hat der Chor ein 
und das Schiff zwei rundbogige Fenster, während 
ein verschwundenes Ostfenster in der Rückmauer 
des Chores durchscheint. Im Schiff sind die Fenster 
verblendet, genau wie die Nord- und Südtür, 
welche im 19. Jahrhundert zugemauert wurden. 
Die Südtür, welche in der Fassade zu sehen ist, 
ist rechtwinklig. Der runde Chorbogen wurde im 
Spätmittelalter erweitert, hat aber Kämpfergesims 
und Schrägkantensockel beibehalten.

Im Spätmittelalter, vermutlich um 1505 (siehe 
die Glockeninschrift), wurde der Kirche ein 
Westturm hinzugefügt, und das Schiff wurde 
mit ca. 1,2 m nach Ost verkürzt (vgl. Abb. 
9). Der Turm, dessen unterste ca. 2,5 m aus 
wiederverwendeten Granitquadern bestehen
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(vgl. Abb. 8), wurde aus roten Backsteinen gebaut 
und mit drei Stockwerken versehen. Das unterste 
besitzt Kreuzgewölbe und eine spitzbogige 
Arkade zum Schiff, während die zwei übrigen 
ungewölbt sind. Im Zwischenstockwerk gibt eine 
Tür Zugang zum Dachboden des Schiffes, von 
wo der Aufgang zum oberen Glockenstockwerk 
fiihrt. Von den vier spitzbogigen Schallöchern 
haben das nördliche und das östliche noch den fur 
die Gegendtypischen Relieffries über dem Bogen- 
schlag bewahrt. Charakteristisch flir den Landes- 
teil sind die nord-südgerichteten Satteldächer 
und die gerade Anzahl Hochblenden, die sich 
ursprünglich zu einem Kamm gestreckt hatten 
(vgl. Abb. 12).

Um 1525 wurde ein achtribbiges Gewölbe 
in den Chor eingesetzt, welches den Chorbogen 
erweiterte. Höchstwahrscheinlich wurden auch 
die romanischen Fenster des Schiffes im Spät
mittelalter verlängert (vgl. Abb. 49). Ein 
†Waffenhaus, das 1588 auf der Nordseite der 
Kirche angegeben wird, verschwand im 19. 
Jahrhundert. Aus diesem Jahrhundert stammen 
angeblich auch die korbbogengeformten Süd- 
fenster am Westeingang des Turmes.

Die Dachstühle von Chor und Schiff aus 
Eichenholz wurden dendrochronologisch auf 
um 1420 datiert, sie weisen jedoch ältere Teile 
von um 1235 (das Schiff) und um 1250 (Chor) 
auf. Das Schiff scheint also ein wenig älter als der 
Chor zu sein, vgl. Rom (S. 771 f.). Der Dachstuhl 
des Tumes besteht aus Kiefernholz. Schiff und 
Turm sind bleigedeckt, während der Chor 
Hohlpfannen hat. Ein Giebelspieß (Abb. 50), der 
auf dem Dachboden des Chores gefunden wurde, 
muss von einem Ostgiebel stammen.

Die Rechnungsbücher erwähnen verschiedene 
Reparationen an der Kirche, deren letzte größere 
Restaurierungen 1961-62 und 1974 stattfanden.

Decken- und Wandgemälde vonjeweils um 1400, 
um 1525 und um 1700 sind bekannt. Davon sind 
die ältesten Malereien dekorativer Natur an der 
Ostwand des Chores über dem Gewölbe (Abb. 
15), während die Ausschmückung von um 1525 
am Chorgewölbe an der Südwand des Chores 
und auf dem Chorbogen zu finden sind (Abb. 
16-23, 51). Teile der letztgenannten sind doch

Fig. 55. Altermaleri, o. 1700, vist efter restaureringen 
1936 (jf. fig. 25). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — 
Altargemälde, um 1700.

nachträglich übertüncht worden, genau wie 
Fragmente mit ornamentaler Dekoration auf der 
Triumphwand des Schiffes und der Turmarkade, 
beide um 1700.

Die inhaltlich wichtigsten Gemälde sind im 
Chorgewölbe zu finden. Das Bildprogramm 
umfasst zwei Teile (vgl. Abb. 16-23, 51). 
Die südliche Hälfte zeigt Szenen von Jesu 
Kindheitsgeschichte (die Verkündigung, die 
Begegnung, die Geburt, die Verkündigung an die 
Hirten und die Flucht nach Agypten). Diesen 
sind eine Reihe ungewöhnlicher Szenen mit 
besonderer Aktualität für den schwelenden 
Kirchenstreit an der Schwelle zur Reformation 
1536 gegenübergestellt (die Bestrafung von Kora, 
Datan und Abiram, der Fall von Satan und den 
bösen Engeln, ein Ablasshandel vor St. Peter 
und der Gnadenstuhl). Vermutlich stellte man
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hier bewusst Motive zur Erhellung von Sünde 
und Gnade gegenüber, ein wohlbekannter 
Themenkreis in der lutherischen Ikonographie, 
doch hier eher verstanden als Verteidigung der 
alten Lehre der Kirche in Rom mit einer gegen 
die neuen ‘Kirchenumstürzler’, d.h. Luther 
und seinesgleichen, gerichteten Spitze. Diese 
Aufrührer werden mit Kora, Datan und Abiram 
identifiziert, die gegen die etablierte, durch 
Aron und Moses repräsentierte Priesterordnung 
rebellierten. Die Ausmalung ist im Ubrigen in 
technischer Hinsicht bemerkenswert, insofern sie 
teilweise auf dem rohen Putz ausgefuhrt wurde.

Inventar. Aus der ältesten Zeit der Kirche 
rührt die romanische Taufe her (Abb. 35). 
Gleichzeitig hiermit war vermutlich der Altar- 
tisch, wovon ein Fragment der †Tischplatte mit 
Heiligengrab noch 1962 gesehen wurde. Das 
Hochmittelalter ist mit einem vornehmen und 
von französischem Stil geprägten Kreuzkruzifix 
von um 1275 repräsentiert (Abb. 36-37). Zur 
spätmittelalterlichen Periode gehören teils die 
silbernen Altargeräte von um 1500 (allerdings 
mit neueren Ergänzungen, Abb. 29), teils die 
Glocke von 1505 (Abb. 45), die von einem 
unbekannten Meister auf Initiative von Bruder 
Niels gegossen wurde und mit Pilgerzeichen von 
Wallfahrtsorten in Deutschland (Thann) und der 
Schweiz (Einsiedeln) geschmückt ist.

Analog zu den übrigen Kirchen des Hardes 
wurde die Kirche in den Jahrzehnten um 1600 
neu mit Inventargegenständen ausgerüstet, am 
wichtigsten dabei der Altar (1597-1612) (Abb. 
25) und die Kanzel (1599-1600) (Abb. 39), die 
von Meistern aus der Region, jeweils aus Lemvig 
und Holstebro, verfertigt wurden. Die Kanzel 
wurde 1634 von Jakob Maler aus Ribe neu 
gemalt, d.h. Jakob Bartholomesen oder Jakob van 
Meulengracht. Die Zugehörigkeit der Kirche zu

Rysensteen seit 1671 wurde 1703 markiert, teils 
auf dem Altarbild, welches mit den Allianzwaffen 
von Jeanne Marie Rüsensteen, Tochter von 
Henrik Rüsensteen, und ihrem dritten Gatten 
Gregers Daa geschmückt wurde, und teils mit 
einer Inschrift auf dem †Chorbogenbalken.

Im Zeitraum vom Beginn des 19. und 
bis zu dem des 20. Jahrhunderts wurden 
mehrere Inventargegenstände angeschafft, u.a. 
Krankengerätesatz (1836, Abb. 31), Taufkanne 
(1862), Gestühl (1877) sowie verschiedenes 
Altarzubehör.

Ein Eingriff in die Einrichtung wurde 1876-77 
vorgenommen, als die Hauptinventarstücke 
eichenverziert wurden, und wieder 1882, als 
der Altartisch weiter in den Raum vorgezogen 
und eine Sakristei mit Pastorenstuhl im Ostende 
des Chores eingerichtet wurde. Die jetzigen 
Farben der Kirche gehen im Wesentlichen auf 
die Hauptinstandsetzung des Inventares durch 
Einar V. Jensen 1936 zurück, als sowohl Altarbild, 
Kanzel und Gestühl renoviert wurden, während 
die Altarschranke vollständig erneuert wurde.

Neue Kronleuchter wurden 1945, 1948 und 
1962 hinzugefugt. Spätere Instandsetzungen, 
am wichtigsten die Restaurierung durch den 
Architekten Poul Hansen 1961-62, berück- 
sichtigten auch die Orgel der Kirche, die im 
letztgenannten Jahr als Erstattung für ein älteres 
Instrument von 1913 eingesetzt und auf einer 
Empore im Westende platziert wurde. In jüngster 
Zeit wurde 2003 noch eine Orgel aufgestellt.

Die Grabmäler der Kirche sind vor allem auf 
dem Friedhof platziert, u.a. fünf gusseiserne 
Kreuze (siehe Abb. 47) von um 1875-85. Altere 
Quellen erwähnen allerdings ein †Epitaph, 
1634, für den damaligen Gemeindepfarrer Eskil 
Gregersen und Familie.
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