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ejere, der også besad kaldsretten, overdrog dog denne 
til kronen 1802.4 Efter at Fønss var blevet eneejer, 
solgte han i 1806 (med købekontrakt af 1801) kirken 
til Karen Offersdatter i Vejlinggård, Jens Clemmensen 
i Ærtbjerg og Poul Christian Simonsen i Bromsgård.5 
Fra disse overgik tienden til sognemændene, der 1809 
ejede kirken.6 Overgangen til selveje fandt sted 1. april 
1926.7

 Dybe har siden 1796 haft Ramme som anneks. Fra 
1971 udgjorde sognet et pastorat sammen med Ram-
me, Fjaltring og Trans, men er siden 2008 indgået i et 
storpastorat sammen med Lomborg, Rom, Vandborg, 
Ferring, Ramme, Fjaltring og Trans, idet kirken betje-
nes sammen med de to førstnævnte og Ramme.

Kirken (»dybek«) omtales o. 1350 i Ribe Oldemoder 
med afgiften 4 skilling sølv, svarende til herredets mid-
delansættelse.1 
 I lighed med et flertal af områdets kirker erhver-
vedes Dybe Kirke 1671 fra kronen af generalmajor 
Henrik Ruse (Rüsensteen), og den indgik året efter 
i det nyoprettede baroni Rysensteen.2 Kirken tilhørte 
herefter hans efterkommere med slægtsnavnet Juel af 
Rysensteen (Juul-Rysensteen, jf. s. 813) indtil baro-
niets ophævelse 1797. Den sidste ejer, lensbaron Ove 
Henrik Juel af Rysensteen, frasolgte 1798 hovedgårde-
ne Rammegård og Herpinggård med tilhørende kir-
ker, bl.a. Dybe, til Peter Severin Fønss til Løvenholm 
og Ulrich Christian von Schmidten til Urup.3 De nye 
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Fig. 1. Luftfotografi af kirken set fra nordvest. Foto Lis Helles Olesen 1997. – Luftaufnahme der Kirche aus Nordwesten.
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stegården 2009. Før opførelsen af disse bygninger 
lå kirken helt ensomt (jf. fig. 5), ligesom den skær-
mende bevoksning af træer omkring kirkegården 
er af nyere dato (jf. fig. 1). Langs kirkegårdens øst-
side løber den gamle vej mod Ferring, mens den 
nyere amtsvej mellem Lemvig og Bøvling passerer 
gennem sognet et par hundrede meter østligere.

Kirken ligger omtrent midt i sognet på et svagt 
kuperet terræn (fig. 1). Der er ingen landsby (jf. fig. 
2-3), kun spredt gårdbebyggelse; dog er der i kir-
kens nærmeste omgivelser o. 1900 opført en skole 
(syd), præstegård (øst) og elektricitetsværk (nord-
vest), hvis oprindelige funktioner nu er nedlagt, 
og bygningerne afhændet til private; senest præ-

Fig. 2. Kort over Dybe Sogn 1638 i indberetning til Ole Worm. Ra. – Karte der Ge 
meinde.
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bue er formentlig ofte ommuret. Den kan stamme 
fra 1592, da to murermestre opmurede den ‘nor-
dre stette’.8 I syd (fig. 4) er buen kurvehanksbuet, 
og kan være resultat af en af de reparationer, som 
omtales i 1600’erne.9 I øst er lågerne ophængt i 
murede piller, der står hvidtede og afdækket med 
indadvendte vingetegl. I sin nuværende skikkelse 
er der tale om en fornyelse fra o. 1940; endelig har 
nordvestlågen stolper af træ.
 †Indgange. Hovedindgangen i øst har haft flere 
forgængere. Den ‘port og stette’, som man 1625 
indkøbte 300 mursten til, har formentlig været 
en muret portal med køreport og fodgængerlåge 
af samme type som de bevarede i f.eks. Fabjerg 
og Resen (s. 1090, 1134).8 Den er antagelig fjer-
net engang i 1800-tallets anden del, således som 
det skete ved adskillige af egnens kirker, jf. f.eks. 
Hygum (s. 1371). Den afløstes af murede pil-
ler, der stod med pyramideformede afslutninger 

 Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har 
formentlig bevaret gamle grænser og hegnes af 
stensatte jorddiger, der har gammel hævd og tid-
ligst nævnes 1584,8 men løbende har måttet om-
sættes. Senest er det søndre dige vest for lågen 
omsat fra grunden. Digerne, af hvilke det vestre 
er helt overgroet med vedbend, flankeres af lægi-
vende træer og buske, hovedsagelig el, røn, ahorn 
mv.; i nord ved indgangen står en stor kastanje. 
 Der er fire indgange, to i nord, en i øst og en i 
syd, alle lukket af nyere, hvidmalede tremmefløje 
af træ. af disse indgange er de murede fodgæn-
gerlåger i nordøst og i syd ældst, hovedindgan-
gen i øst og en fodgængerlåge i nordvest er begge 
nyere. Fodgængerlågernes murede portaler står 
hvidkalkede; de er afdækkede med indadvendte 
vingetegl og tilsyneladende opmuret af normal-
sten. nordportalen hviler på meget store syldsten, 
og den uregelmæssige, ud- og indvendigt falsede 

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1817 af P. J. Bang, omtegnet 1867 af E. Schmidt. Tegnet 2000 af anna Brinch 
Thorsen. – Katasterkarte.
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teret nord-syd, rummer kontor, redskabsrum og 
toiletter. I fortsættelse af bygningens nordgavl er 
2009 udskilt et areal til diverse affald, indhegnet 
mod kirkegården af rafter mellem cementstolper.
 †Bygninger på og ved kirkegården. Et udhus, som 
nævnes 1928,11 kan være den hvidkalkede byg-
ning med halvtag, tækket af tagpap, som endnu 
fandtes på kirkegården 1989.
 En enkestiftelse, kaldet »Stokbro«, var oprettet 
af legatstifteren, Gjertrud Kjær og hendes mand, 
provst Christian arnth Brasch o. 1760 (jf. legat-
tavle s. 1569) til kaldets eller herredets præs-
teenker. Ifølge provstens indberetning til biskop 
Bloch var enkehuset opbygget på præstegår-
dens grund, straks ved kirken som et sidestykke 
(»ækvivalent«) til præstegården (jf. også s. 1567).
Ifølge matrikelkortet 1817 (jf. fig. 3) lå »Stok-
bro« dog nordvest for kirken i nogen afstand fra 
denne. 

indtil opførelsen af den nuværende. Ved murer-
mesterens reparation 1634 af porten og alle tre 
stetter blev der opsat †hjulkors i lågerne. Ind-
gangene har formentlig desuden været forsynet 
med †kirkeriste (nævnt 1597) for at holde kreatu-
rer ude. Indretningerne må væ re gået i forfald i 
1700’ernes slutning, når man 1791 kunne klage 
over, at kirkegården manglede porte og låger, så 
‘kreaturerne frit kan nedtræde de dødes grave’.10 
Ved samme synsforretning blev det bemærket, 
at kirkegårdens ‘betydelige græs’ af næstforrige 
baron var overladt til degnen, selvom han ikke 
ifølge loven ringede morgen og aften og endda 
‘bor tæt ved kirken’ (jf. fig. 3). 
 Bygninger på kirkegården. Inden for det vestre di-
ge vis-a-vis hovedindgangen er o. 1982 opført en 
graverbygning, som nyindrettedes 2006 (arkitekt-
kontoret m.a.a., Bjerregrav). Den hvidkalkede, 
teglhængte bygning, hvis længdeakse er orien-

Fig. 4. Kirkegårdens søndre låge (s. 1535). Foto Hugo Johannsen 2011. – Südliches Tor des Friedhofes.
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– falder svagt mod øst. Denne placering forklares 
bedst ved, at der allerede stod en bygning på det 
højeste sted, og at det nye kor i første omgang 
byggedes op til østgavlen af denne forgænger. 
Lignende forhold kendes fra en række andre ro-
manske kirker, jf. f.eks. Vandborg (s. 1454) hvor 
de også er tolket som vidnesbyrd om eksistensen 
af en ældre trækirke på samme sted.12

 Et særligt håndgribeligt bevis herpå fremkom 
i 1936, da man i forbindelse med kirkens restau-
rering udtog en vinduesramme af egetræ fra et 
af skibets oprindelige vinduer, det vestligste på 
nordsiden. Ved en dendrokronologisk undersø-
gelse har træets fældningstidspunkt kunnet be-
stemmes til o. 1080-1100.13 – *Vinduesrammen 
(fig. 14), der overdroges til nationalmuseet (inv. 
nr. D12840), er forsynet med noter i sidekanter-
ne, som det kendes fra samlingen af de lodrette 
planker i stavbygninger.14 Den nedre afslutning 
er bortrådnet, og rammen måler nu 115×40 cm 
samt er 7 cm tyk. Den rundbuede vindueslys-

ByGnInG

Kirken, som har afløst en †trækirke fra o. 1100 på sam-
me sted, er en romansk granitkvaderbygning, beståen-
de af kor og skib. I senmiddelalderen er tilføjet et tårn 
ved skibets vestside samt et våbenhus foran den søndre 
dør. Koret er ifølge indskrift ombygget med hvælv 
1517 på initiativ af præsten Mads Krabbe (se kalkma-
lerier, s. 1547). Orienteringen afviger mod nord.

†Trækirke, o. 1100. Tre forhold antyder umiddel-
bart, at stenkirkens kor en tid har stået som en 
selvstændig bygningsdel, bygget i tilknytning til 
en forsvunden træbygning. Således ses på vestsi-
den af taggavlen mellem kor og skib (jf. fig. 19), at 
den inderste del er bygget af mindre sten end den 
ydre, og at den har skrå taglinjer svarende til ko-
rets tag. Endvidere viser forskellen mellem skif-
tehøjden i kor og skib, at sidstnævnte er føjet til 
korets mure, hvorefter man har forhøjet taggav-
len mellem kor og skib. Hertil kommer endelig, 
at terrænet under koret – kirkens allerhelligste 

Fig. 5. Kirken og kirkegården, set fra syd. I baggrunden mod nordvest Højtoft Mølle. Tegning, signeret af Ferd. 
Richardt og dateret 14. juli 1867. – Kirche und Friedhof aus Süden. Im Hintergrund gegen Nordwesten Mühle Højtoft.
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ringen af trækirkens vinduesramme ligger i slut-
ningen af det halve århundrede, 1050-1100, som 
dækkes af de få fragmenter af bygningsdetaljer fra 
trækirker, der hidtil er fremdraget og dendrokro-
nologisk dateret.15 
 Stenkirken hviler på en to skifter høj skrå
kantsokkel (jf. fig. 61) med rille, således som det 
også kendes fra Hygum (s. 1246, fig. 13 og 14, 
1373). Facaderne er iklædt granitkvadre, hvis 
højder aftager fra sokkel til murkrone, hvor de 
når i alt 11 skifter. Bagmurene er af pudsede og 
hvidtede marksten undtagen i koret og den øst-
ligste del af skibet, som også er kvaderklædt mod 
det indre, jf. Rom (s. 772).
 Døre og vinduer. af skibets to døre er den søndre 
fortsat i brug, mens den nordre er blændet. Døre-
ne, som sidder relativt langt mod øst, har i lighed 
med flertallet af dørene på egnens kvaderstens-
kirker vandret monolit overligger, såvel mod det 
ydre som den indvendige anslagsniche, hvis hjør-
ner er kvadersatte. Mod nord (fig. 10) fortsættes 
soklens to skifter under den rektangulære åbning, 
jf. eksempelvis Engbjerg (s.1340), mens disse led 
er fjernet mod syd. 
 Koret har haft tre vinduer svarende til normen, 
og af disse er det nordre genåbnet, mens det østre 
nu atter er blændet i lysningen efter i en periode 
(1921-37) at have stået åbent; det tredje vindue 

ning, som har fals til fastholdelse af vinduesglasset, 
er 18 cm bred. Det er uvist, om den forsvundne 
trækirke var den første på stedet; ej heller lader 
det sig sikkert afgøre, hvor længe denne fungere-
de, indtil den blev nedbrudt, og vinduesrammen 
genanvendtes i dens stensatte efterfølger. Date-

Fig. 6. Tværsnit 1:150 i skibet set mod øst. Målt af Poul 
Hansen og Ib Lydholm 1975; tegnet af Vilhelmsen, 
Marxen og Bech-Jensen 1989; redigeret af Mogens 
Vedsø 2012. – Schnitt durch Schiff gegen Osten.

Fig. 7. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1975, suppleret af Hugo Johannsen 2011 
og tegnet af Merete Rude 2012. – Grundriss.



1539DyBE KIRKE

Fig. 8. Længdesnit mod syd 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1975, tegnet af Thomas 
Bertelsen 2004. – Längsschnitt gegen Süden.

mod syd er en rekonstruktion fra 1921. Østvin-
duets overligger er i tre dele, mens sålbænkstenen 
er i to (jf. fig. 11). Det måler i ydre flugt 120×80 
cm mod 133×94 ved den indre. Det nordre vin-
due (fig. 12), som sidder lidt lavere, er også min-
dre og måler 119×66 cm i ydre murflugt mod 
154×72 cm indvendig. Sålbænken spænder over 
to kvadre, mens overliggeren er udhugget i en 
enkelt.
 Skibets langsider har oprindelig haft to vinduer 
øst for dørene. af disse er nordsidens genåbnede, 
mens det østre af sydsidens er blændet og bort-
taget for den østre vanges vedkommende. Skibets 
vinduer er mærkbart smallere, hvilket kan hænge 
sammen med genbenyttelsen af vinduesrammer 
fra den tømrede forgænger (se ovf.). De sidder 
også lavere end korets (jf. fig. 60c),16 men svarer 
teknisk set til dettes nordre vindue; i ydre mur-
flugt måler det østre vindue (fig. 13) 114×52 cm, 
det vestre 122×50 cm, i lysningen 83×26 cm; 
den indre åbning med stærkt smigede vanger er 
en nyere rekonstruktion.
 Indre. Som nævnt er korets vægge samt den 
østligste del af skibet kvaderklædt. Den oprinde-
lige korbue, som i pagt med den romanske tradi-
tion spænder over en tredjedel af triumfvæggen, 

står nu afrenset med skråkantede sokler, som er 
videreført mod kor og skib. Også kragbåndene er 
skråkantede (s. 1246, fig. 3).
 Taggavle. Korets østre gavl er ommuret med 
normalsten i krydsskifte o. 1875 og står udven-
dig hvidkalket. Gavlen mellem kor og skib (fig. 
19) er derimod bevaret, jf. ovf. En smal rundbuet 
åbning, 134×43 cm, kan være oprindelig, men er 
i hvert fald ommuret med munkesten på vestsi-
den.
 Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Tårnet 
hører ligesom en række andre tårne på egnen, 
f.eks. Lomborg, Fabjerg, Vandborg og Trans (s. 
732, 1098, 1458), til en gruppe senmiddelalder-
lige tilbygninger, som har hentet inspiration i 
Holstebro og formentlig skal henføres til slut-
ningen af 1400-tallet (s. 204). Det har oprindelig 
fremtrådt mere markant i det ydre med glugger 
til to mellemstokværk og pinakelprydede tag-
gavle – detaljer, som er sløjfet ved tilmuring og 
nedskæring, nødvendiggjort af det barske klima, 
jf. skalmuringer af syd- og vestsiden. Murværket 
hviler på en fremspringende syld af store kam-
pesten og er opført af munkesten i uregelmæs-
sigt munkeskifte. Udvendig, indtil fire skifter 
over sylden, er murene beklædt med udflyttede 
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granitkvadre (fig. 59), inklusive den skråkantede 
sokkel (vestsiden). Skibets oprindelige vestgavl 
er således i hovedsagen fjernet i forbindelse med 
tårnets opførelse.
 Tårnrummet forbindes med skibet af en spids-
buet arkade med spinkle kragbånd af fremsprin-
gende teglskifte. Rummet dækkes af et hvælv, 
hvilende på forlæg; i vestkappen ses et klokke
rebshul. Det fladbuede vestvindue med smigede 
vanger lukkes mod det ydre af et nyere rundbuet 
støbejernsvindue i falset indfatning. Opgangen til 
de øvre stokværk sker ad en trætrappe langs syd-
væggen, som giver adgang til en lem i østenden 
af den søndre hvælvkappe. Det nedre mellem-
stokværk har i vest en glug (fig. 17) med fladbuet 
rulskiftestik og smigede vanger mod en lille fir-
kantet træramme. I den nordre væg ses to bom-

Fig. 9. ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Äußeres aus Südosten.

Fig. 10. Skibets blændede norddør (s. 1538). Foto Hu-
go Johannsen 2010. – Die verblendete Nordtür des Schiffes.
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huller og i syd to fem-seks skifter høje sprækker, 
som nu er blændede i det ydre.
 I det øvre mellemstokværk har begge flanke-
mure ligeledes en blændet glug, der nu står som 
en dyb niche med stik af fladbuet rulskifte. Glug-
gerne flankeres af smalle slidser, jf. Vandborg (s. 
1458). I øst er en fladbuet dør, som giver adgang 
til skibets lavereliggende loftsrum via tre trin. 
Loftets fladbuede rulskiftestik falder tilsvarende, 
og det vestligste danner en fals mod klokkestok-
værket, hvori dørfløjen er ophængt (fig. 18).
 Klokkestokværket åbner sig mod alle verdens-
hjørner med store spidsbuede glamhuller, hvis 
stik er falsede. De er opmuret (fire skifter) forne-
den og lukkes af nyere, rundbuede træjalousier.
 Foden af de nord-sydvendte taggavle markeres 
i lighed med murkronerne på de to andre sider 
af et savskifte, jf. eksempelvis Fabjerg (s.1098). 
Taggavlene følger det velkendte mønster med 

seks højblændinger (fig. 16), af hvilke de yderste 
adskilles af halvstens brede stave, de midterste af 
helstens. Blændingernes afdækning er forsvundet 
med nedskæring af kammene, men det er tyde-
ligt, at de to midterste, som åbner sig med små 
fladbuede glugger, har været samlet under et fæl-
les stik, jf. †sydkapellet i Holstebro og Lomborg 
(s. 194, 732 med fig. 12).
 Våbenhuset (fig. 15) er formentlig tilføjet i sam-
me tidsperiode som tårnet. Murene er af munke-
sten, suppleret med en del granitkvadre. Gavlen 
prydes af en stor rundbuet blænding – et motiv, 
som kendes fra en lang række vestjyske våbenhu-
se, f.eks. nørre nissum, Bøvling (s. 644, 826) og 
Hjerm (Hjerm Hrd.). De fladbuede småvinduer 
i flankemurene er af nyere dato, og den oprinde-
lige fladbuede indgangsdør blev 1937 erstattet af 
en bredere rundbuet åbning med indvendig fals 
til fløjens anslag.

Fig. 11-12. 11. Oprindeligt vindue i korets gavl (s. 1539). 12. Oprindeligt vindue på korets nordside (s. 1539). Foto Hu-
go Johannsen 2010. – 11. Ursprüngliches Fenster im Giebel des Chores. 12. Ursprüngliches Fenster an der Nordseite des Chores.
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i herredet. 1625 fragtedes to murermestre, som 
havde arbejdet på stetterne, videre til Vandborg 
Kirke. Året efter hentede man to murermestre 
i Hygum, som skulle reparere tårnets sydside fra 
øverst til nederst, og efter endt arbejde fragtedes 
de til Lomborg. 1635 var turen kommet til tår-
nets vestre side, som blev repareret af en murer-
mester og hans hjælper, der efterfølgende kørtes 
til Ferring.
 Hen imod slutningen af 1700-tallet lyder her 
som ved flertallet af egnens kirker klagesange 
over kirkens dårlige forfatning. I 1791 nævnes, at 
kirken var repareret for syv år siden, dvs. 1784.10  

 1517 er koret ifølge indskrift (jf. kalkmalerier 
s. 1547) blevet overdækket af et hvælv. Det hviler 
på hjørnepiller med aftrappede sokler og helstens 
brede, spidse skjoldbuer; der er brede overribber 
på fladen.
 Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdelser. 
De bevarede regnskaber fra 1584 til midten af 
1600-tallet giver foruden en række vigtige oplys-
ninger om reparationer på bygningen og nyan-
skaffelser af inventar tillige et interessant billede 
af de lokale håndværkeres færden.8 1621 betalte 
kirken således vognleje for blymestrene og de-
res redskaber, som kørtes til Fjaltring, sydligere 

Fig. 13-14. 13. Oprindeligt vindue, østligst på skibets nordside (s. 1539). Foto Hugo Johannsen 2010. 14. *Vindu-
esramme fra †trækirke, dateret o. 1100 og genanvendt i stenkirkens vestligste vindue på skibets nordside (s. 1537). 
Foto nationalmuseet, suppleret med opmåling af tværsnit. – 13. Ursprüngliches Fenster, östlich an der Nordseite des 
Schiffes. 14.*Fensterrahmen von †Holzkirche, datiert um 1100 und in der Steinkirche wiederverwendet am westlichen Fenster 
an der Nordseite des Schiffes.
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kitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted, 
betød omsætning af kvaderstensmurene, repa-
ration af teglstensfacaderne, indvendig kalkning 
mv. og omstøbning af blytagene. Installeringen af 
det nuværende varmeanlæg o. 1990 lededes af ar-
kitekterne Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen, 
Århus.
 Gulve. Korets østlige del er et hævet alter-
podium, som dækkes af et grønbrunt tæppe. I 
den vestlige del er der et gulv af små kvadrati-
ske kunstfliser, vekselvis sorte og grå, stemplet 
med versaler: »V. Kornerup Bang Silkeborg. Pa-
tent«. De er formentlig lagt o. 1900, jf. Resen (s. 
1144).20 I stolene er der røde normalsten lagt på 
fladen i kvadratmønster. Tilsvarende ses i tårn-
rummet, som er hævet et trin. Også våbenhuset 
har et gulv af røde normalsten lagt i sildebens-
mønster på fladen og med fuge.

Der var dog fortsat betydelige mangler. Således 
savnede både våbenhuset og tårnet loft, og gul-
vet var en del steder nedsunket og ujævnt – et 
forhold, der stadig 1803-04 ikke var udbedret.17 
1795 havde tårnet behov for udspækning, dvs. 
skalmuring på søndre og vestre side, ligesom sti-
gen til dets øvre stokværk var ubrugelig. Ved en 
istandsættelse o. 1875 blev korets taggavl fornyet 
og ommuret med normalsten i krydsskifte.11 Den 
nye taggavl afsluttedes med en kam, afdækket af 
vingetegl, hvor tagfladerne tidligere var lukket 
med vindskeder ved gavlen.18 Det er muligt, at 
indsættelsen af de rundbuede støbejernsvinduer 
(se ndf.) er sket ved samme tid.
 En restaurering 1921 er kun sparsomt oplyst, 
men det fremgår, at korets oprindelige vinduer 
mod øst og nord genåbnedes ved denne lejlig-
hed, foruden at man indsatte et nyt tilsvarende 
på sydsiden (jf. †glasmalerier).19 En hovedrestau
rering 1937 (arkitekt Hother Paludan) omfattede 
åbning af oprindelige vinduer i skibets nordside, 
fjernelse af korets glasmalerier, øgning af norddø-
rens anslagsniche og installering af et nyt varme-
anlæg. En restaurering o. 1975 efter forslag ved ar-

Fig. 16. Tårnets nordre glamhul og blændingsgavl (s. 
1541). Foto Hugo Johannsen 2010. – Nördliches Schal
loch und Verblendungsgiebel.

Fig. 15. Våbenhusets gavl (s. 1541). Foto Hugo Johann-
sen 2010. – Giebel der Vorhalle.
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fornyelsen af gulvene 1649 omtales døren i ental 
(se ovf.).8

 Vinduer. Som ovf. beskrevet står nordsidens små, 
oprindelige vinduer genåbnede. Den væsentligste 
belysning af rummet sker derfor fra sydsidens vin-
duer, af hvilke korets er en nyromansk rekonstruk-
tion, indsat ved restaureringen 1921, mens skibets 
tre vinduer, som har rundbuet, muret indfatning i 
det ydre og fladbuet mod det indre, er en forny-
else fra o. 1882.11 De afsprossede trærammer har 
o. 2000 afløst de oprindelige støbejernsrammer 
(jf. fig. 20). – †Vinduer. 1599 fik murermesteren 
løn og kost i 16 dage for at mure to nye vin-
duer, og samtidig modtog glarmesteren løn i fire 
dage for at indsætte vinduer og ‘stangen’ (vind-
jern); endvidere betaltes for stål til vindjernene 
og en pligtskarl for syv dages arbejde i smedjen.8 
Endnu 1867 stod kirkens sydside med fladbuede 
trærammer i murede indfatninger (jf. fig. 5); et 

 †Gulve. 1588 blev gulvet belagt med 100 ‘hal-
landssten’. arbejdet udførtes af to karle i syv 
dage; endvidere erhvervedes 40 læs sten i Bor-
bjerg.8 1649 hentedes fire læs kampesten ‘nede 
ved havet’, ligesom der indkøbtes 600 mursten 
på Gudumkloster. Murermesteren lagde derefter 
stenene i gulvet fra alteret og ned til kirkedø-
ren og ‘nede ved skamlerne, både oven og neden 
for kirkedøren’. 1796 manglede man gulv i sto-
lene, og 1803-04 var der behov for omlægning af 
gulvet overalt.17 1841 konstateredes, at gulvet fra 
indgangen til kirkens vestende havde lergulv, der 
nu ønskedes forsynet med mursten.21 Ved kirkens 
beskrivelse 1862 havde den murstensgulve.11 Ef-
ter fjernelse af præste- og degnestolene i koret 
1876 (s. 1567) lagde man bræddegulv i stedet, 
og 1884 ydermere fra alterskranken til gangen (i 
skibet) et bræddegulv, som 1893 ønskedes malet 
lysegråt. Ved en påtænkt fornyelse 1911 siges det 
at have betonunderlag.
 Døre. Den oprindelige syddør er bevaret i brug, 
om end udvidet i højden ved fjernelse af sok-
len. Også våbenhusdøren er ændret ved kirkens 
restaurering 1937, da den fladbuede åbning for-
størredes og fik rundbuet form. – †Døre. Det er 
uvist, hvor længe norddøren var i brug. 1601 ind-
købtes en lås til den ‘nordre kirkedør’, men ved 

Fig. 17. Vindue i vestvæggen af tårnets nedre mellem-
stokværk (s. 1540). Foto Hugo Johannsen 2010. – Fen
ster in der Westwand des niedrigen Zwischenstockwerkes des 
Turmes.

Fig. 18. Dør i østvæggen af tårnets øvre mellemstok-
værk (s. 1541). Foto Hugo Johannsen 2010. – Tür in 
der Ostwand des oberen Zwischenstockwerkes des Turmes.
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 Dendrokronologiske undersøgelser. 2010 er der ud-
taget boreprøver fra spærene samt en enkelt af-
savet skive fra en bjælke, der muligvis har båret 
et pulpitur. Samtlige prøver skønnedes at hidrøre 
fra træ, fældet i tidsrummet o. 1395-1400.13 2011 
er en genanvendt vinduesramme fra en †stav-
kirke ligeledes undersøgt og dendrokronologisk 
dateret (se s. 1537).
 Tagbeklædning. Skib og tårn står tækket med 
blyklædte tage, mens kor og våbenhus er hængt 
med vingetegl. Korets stammer fra en fornyelse i 
1780’erne, da man lagde tegl, hvor det gamle bly 
ikke kunne række længere.10 Våbenhusets, som 
afsluttes med en vindskede, kronet af brandstang, 
kan være fra samme tidsum.22 Kirkens blytage er 
senest omstøbte 1995. †Tagbeklædning. Kirken har 
oprindelig stået med blyklædte tage overalt. Så-
ledes reparerede blymesteren kirke og våbenhus 
1614, og 1621 fik to blymestre betaling for nyt 
bly på våbenhuset.8 

tilsvarende vindue på skibets nordside var 1852 
blevet fornyet i overensstemmelse med sydsidens,21 
men blev lukket o. 1882. De fladbuede vindu-
esrammer, som kendes tilsvarende fra adskillige 
kirker på egnen (jf. s. 1269, 1342), kan være ind-
sat ved en restaurering o. 1800, men var muligvis 
endnu ældre. 
 Tagværker. Kor og skib har bevaret store dele af 
de middelalderlige tagværker af egetømmer, om 
end en række led er fornyet med fyr. Våbenhu-
sets og tårnets tagværker er nyere og af fyr. Korets 
tagværk er på otte fag med to lag hanebånd og 
lodrette spærstivere. Hanebåndene er fornyede, 
mens hovedparten af de øvrige led er bevarede. 
Samlingerne er fornaglet med træ, og der er en 
nummerering fra vest mod øst, bestående af stre-
ger (nord) og firkantede stik (syd). Over skibet er 
bevaret et 16 fags tagværk med et lag hanebånd, 
udskiftet med fyr. Også det vestligste fag er for-
nyet, mens resten er intakt. 

Fig. 19. Skibets loft set mod østre taggavl, bygget i to etaper (s. 1539). Foto Robert Smalley 1989. – Dachboden des 
Schiffes gegen den östlichen Giebel gesehen, in zwei Etappen gebaut.
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benhus, mens der i skibet er varmerør under 
bænkene.
 †Opvarmning. I henhold til loven om opvarm-
ning af kirker opsattes 1896 i skibets nordvestre 
hjørne en kakkelovn, som havde aftræk via en 
samtidig opmuret skorsten i tårnets nordøstre 
hjørne.11 Ved restaureringen 1937 blev kakkel-
ovnen, der 1920 og atter 1927 havde måttet re-
pareres, afløst af et dampanlæg med radiatorer, 
som betjentes fra en varmekælder ved tårnets 
nordside. 1965 ændredes dampanlægget til olie-
fyring, som blev fjernet og varmegruben opfyldt 
i forbindelse med installering af det nuværende 
system.
 Et bredt fortov af piksten omgiver kirkens mure 
undtagen på tårnets vestside. 1895 ønskedes †for-
tovet omlagt, helst med beton.11

 Farveholdning. Kor og skib samt sokkelkvadrene 
i tårnet står afrensede i blank mur, mens våben-
huset, tårnets øvre dele samt korets og skibets 
taggavle er hvidkalkede. De murede partier om-
kring skibets sekundære vinduer dækkes af grålig 
puds, mens våbenhusets vindskede er tjæret sort. 
Indvendig står væggene hvidkalkede bortset fra 
den kvadersatte korbue, som afrensedes 1872.11 
Skibets bjælkeloft er malet grønt med rødt på 
undersiden af bjælkerne, mens det i våbenhuset 
er gråmalet. – †Farveholdning. 1795 trængte kir-
ken til indvendig kalkning.17 1882 ønskedes al 
hvidtning fjernet fra granitmuren og murstens-
indfatningerne omkring vinduerne.11 1889 skul-
le skibets loft males med en lys, klar perlefarve.
 Opvarmning og elektricitet. Kirken har siden 1990 
el-varme med radiatorer i kor, tårnrum og vå-

Fig. 20. ydre set fra sydøst. Foto o. 1900. – Äußeres aus Südosten.
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redes giverindskriften i korhvælvets nordkappe 
allerede 1638.23 Også i de følgende århundreder 
blev specielt denne indskrift, der i sig selv udgjor-
de et vigtigt bidrag til kirkens tidlige præstehisto-
rie, særligt fremhævet (jf. fig. 63).24 Derimod synes 
selve den figurative og dekorative udsmykning, 
der endnu 1856 karakteriseredes som værende 
»mulig (…) mere af antiqvarisk end af kunstne-
risk Værdi«,25 først nærmere omtalt ved århund-
redets slutning (Løffler 1880, Uldall 1890).26

 Et gennemgående tema, som allerede påpege-
des 1856 og siden, helt frem til i dag, har været et 
presserende problem, er kalkmaleriernes dårlige 
bevaringstilstand, forårsaget ikke mindst af vand- 
og saltskader samt af det stadig foranderlige rum-
klima i forbindelse med den skiftende opvarm-
ning (jf. også s. 1546). navnlig i det seneste årti 
har der dog udfoldet sig intensive bestræbelser for 
at konservere den værdifulde korudmaling, hvis 

KaLKMaLERIER

Indledning. Koret og tårnrummet rummer sen- 
og eftermiddelalderlige kalkmalerier, udført hhv.  
1517-o. 1570 og i 1500-tallets første årtier. 
 Væsentligst er malerierne i koret, der udfyl-
der hvælvets fire kapper. Disse, som er udført i 
en række faser oven på hinanden, udmærker sig 
ikke mindst ved at indeholde indskrifter, der an-
fører selve korhvælvets – og dermed antagelig 
de ældste maleriers – tilblivelsesår (1517) samt 
iværksætterens identitet (sognepræst i Dybe, hr. 
Mads Krabbe); endvidere ses malerens navn (Es-
ger andersen) samt initialer for endnu en person 
(»R.M«), muligvis identisk med mesteren for en 
efterfølgende opmaling. Bemærkelsesværdig er 
desuden den kendsgerning, at udsmykningen al-
drig – eller tilsyneladende kun delvist – har været 
overkalket efter reformationen. Således registre-

Fig. 21. Kalkmalerier 1517-o. 1570 i korhvælvets østkappe (s. 1550). Foto Egmont Lind 1940. – Wandmalereien 
1517  um 1570 in der Ostkappe des Chorgewölbes.
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Himmelmaleri fra 1800 Tallet« en latinsk indskrift, 
der suppleredes med en tilsvarende med det oven-
nævnte malernavn i kappens søndre svikkel.32 
1961-63 blev udsmykningen, der atter fremstod 
snavset, nysynet og partielt prøveafrenset ved Eg-
mont Lind. Få år senere, 1968, var forvitringen af 
malerierne efter installeringen af et oliefyr imid-
lertid accelereret i et sådan grad, at en akut restau-
rering, til dels med en rekonstruktion af allerede 
ødelagte dele (bl.a. bygningsindskriften) gennem-
førtes ved Olaf Hellvik. Ved denne lejlighed påvi-
stes i østkappen dele af en ældre Korsfæstelsessce-
ne under den nuværende. Samtidig imprægnere-
des malerierne med kasein.33 I forbindelse med en 
fornyet ændring af kirkens varmesystem1989-90 
foretoges atter en besigtigelse og en fotografisk 
registrering af det tiltagende forfald, herunder en 
rensning og berapning med kalk af nordkappens 
overside. Ved samme lejlighed fremdroges male-
rifragmenter fra 1500-tallets første årtier i tårn-
rummets nordøsthjørne.34 Da skaderne imidlertid 

forskelligartede nedbrydningstilstand fordeler sig 
i to vandrette zoner med højest forvitringsgrad i 
den øvre del. I særlig grad har nordkappen været 
udsat for ødelæggelser.27 
 Kalkmaleriernes mangelfulde tilstand fremgik 
allerede 1862 af Synsprotokollen, der karakterisere-
de malerierne som både utydelige og uskønne,11 
ligesom bl.a. Uldall 1890 og senere konservator 
Johs. Malling 1916 samstemmende fremhævede 
maleriernes forfald. Disse fremtrådte som »meget 
mørke og utydelige paa Grund af Røg og Fugt 
og (…) navnlig i Kanten af Kapperne, ned mod 
Skjoldbuerne, helt grønne af Mug og Skimmel«.28 
Bortset fra ældre istandsættelser af indskriften, 
delvise overmalinger af enkelte partier (jf. ndf.) 
og isolerede afrensninger (bl.a. 192229) synes en 
egentlig restaurering (og næppe en ‘genrestaure-
ring’ som anført af Egmont Lind 193830) af hele 
dekorationen dog først gennemført 1940 ved 
Harald Borre.31 Ved denne lejlighed afdækkedes 
i østkappens nordre svikkel under »noget blaat 

Fig. 22. Detalje af kalkmalerier 1517-o. 1570 i korhvælvets østkappe (s. 1550). Foto Egmont Lind 1940. – Detail 
von Wandmalereien 1517  um 1570 in der Ostkappe des Chorgewölbes.  
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tes omsider en større restaurering (jf. Thillemann 
2006) i to faser, omfattende en overfladerensning, 
fastlæggelse af puds- og malelag, reparationer af 
puds og baggrund samt en rekonstruktion og re-
touchering af de enkelte kappers udsmykning. I 
særlig grad gjaldt det første nordkappen, der re-
konstrueredes ud fra de tidligere kalker og ældre 
fotografier, mens østkappens malerier retouchere-
des, dog ud fra et princip om på én og samme tid 
at kunne anskueliggøre dekorationens forskellige 
malefaser.36 En afsluttende fotografisk registrering 
af tilstanden efter restaureringen gennemførtes 
2005 (ved Roberto Fortuna).

fortsat tiltog, fjernedes hvælvingens pudslag, lige-
som der gennemførtes undersøgelser af rumklima 
og saltindhold i puds og mørtel. I forbindelse med 
en registrering 2000 af de mest medtagne male-
rier i nordkappen skønnedes det dog »umuligt at 
konservere og istandsætte« denne del, og udsmyk-
ningen blev efterfølgende kalkeret af med hen-
blik på en rekonstruktion.35 2002 nyundersøgtes 
bemalingen i forbindelse med etableringen af en 
restaureringsplan (Bøllingtoft 2002). 2003 opsat-
tes en permanent klimaskærm af glas mellem kor 
og skib for at optimere og stabilisere korrummets 
luftfugtighed og temperatur. 2003-04 gennemfør-

Fig. 23. Kalkmalerier  1517-o. 1570 i korhvælvets østre halvdel (s. 1550). Foto arnold Mikkelsen 2010. – Wandma
lereien 1517  um 1570 in der Osthälfte des Chorgewölbes.
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indridset i kalken. af figurscenen, der dækkes af 
rankeudsmykning og et yngre korsfæstelsesbil-
lede (nr. 2, jf. s. 1552), skimtes de øvre partier 
af et kraftigt gult kors med tilhørende indskrift-
tavle med »InR(I)« i sorte minuskler (nu næppe 
synlig). På korset, der er placeret lidt til højre 
for midtaksen, hænger Kristi afsjælede legeme, 
hvoraf enkelte detaljer anes (glorie, de blodige 
arme og hænder, underkroppen med gråt læn-
deklæde og benene). Til venstre for korset ses en 
monumental Mariafigur, vist en face med hæn-
derne samlet i bøn; hun har hvidt hovedlin og 
er iklædt en voluminøs grålig kappe med sort 
skyggetegning over en rød kjortel. Til højre stod 
en tilsvarende figur, formentlig Johannes Evan-
gelisten, hvoraf fragmenter af en kappeflig ane-
des 2003-04. nederst er angivet det kuperede 
terræn med spredt vegetation.
 I østkappens nedre flige er to latinske indskrif-
ter, angivet med sorte gotiske minuskler på linje-
rede felter (fig. 21, 23). Indskrifterne knytter sig 
dels til billedet af den lidende Frelser (tv.), dels 
rummer de en personlig forbøn for maleren, Es-
ger andersens sjæl (th.). Et tilhørende årstal ved 
sidstnævnte er senere overmalet eller pudset over. 
Til venstre læses i fem linjer: »O vos o(m)nes qvi/ 
transitis p(er) viam/ a(t)tendite et videte/ si est 
semilis/ c(!)icut dolor meus (O, alle I, som van-
drer forbi på vejen, giv agt og se, om der findes en 
smerte, som den, der er tilføjet mig)«, jf. Klages. 
1, 12. ytringen fra profeten Jeremias’ klagesange 
knyttedes ofte i senmiddelalderen til beskrivelser 
eller rituelle iscenesættelser af Kristi passionshi-
storie, såvel i billede og skrift som i ord og musik, 
ikke mindst i forbindelse med påskeliturgien.39 I 
østkappens højre side står i fire linjer (den femte 
mangler som nævnt ovf.): »fuit hic/pictur esge-
ro/andree orate/p(ro) eo anno d(omi)ni (her var 
maleren Esger andersen bed for ham. I det Her-
rens år)«. Kunstnersignaturen refererer antagelig 
til den beskrevne korsfæstelsesfremstilling, mens 
det manglende årstal må hentyde til et tidspunkt 
samtidig med bygningsindskriftens tidsangivelse 
for hvælvets opmuring (1517) eller vel umiddel-
bart efter. 
 C) (Fig. 24, 63), bygningsindskrift i nordkappen. 
I kappens nedre del, på et skriftbånd, der er oprul-

 1) (Fig. 21-26, 63), 1517-o. 1570. Korhvælvets 
omfattende figurudsmykning, der for dele af øst-
kappens bemaling er signeret af Esger andersen 
(også betegnet ‘Lemvigmesteren’),37 hidrører fra 
forskellige faser, der til dels dækker hinanden. 
Malerierne ses på ribber, gjord- og skjoldbuer 
samt på de fire kapper. Et begyndelsestidspunkt,  
1517, tager udgangspunkt i en bygningsindskrift 
i nordkappen (jf. ndf.), mens en relativ datering 
af de enkelte faser – med forbehold – i øvrigt må 
fastlægges ud fra maleriernes stil og nuværende 
tilstand. Det må dog tages i betragtning, at den 
aktuelle bemaling i et vist omfang repræsenterer 
en bearbejdning (og tolkning) af den oprindelige 
udsmykning, til dels med en rekonstruktion eller 
opmaling af flere partier. I det følgende beskrives 
hvælvudsmykningen efter en relativ kronologi 
(her betegnet a-E), som i nogen grad afviger fra 
de seneste detaljerede konservatorindberetninger 
(2002, 2006), navnlig hvad angår dateringen af 
nordkappens indskrift. Det skal dog understre-
ges, at de enkelte faser meget vel kan være fulgt 
umiddelbart efter hinanden og ikke nødvendig-
vis have været adskilt af større tidsintervaller (se 
også datering og stil).
 a) Dekorativ bemaling af ribberne og de til-
grænsende flader. Sparremønstrede dekorationer, 
henholdsvis i rødt og sort, idet diagonalribberne 
fra nordøst til sydvest står i rødt, mens den kryd-
sende fra sydøst til nordøst er sort. I de tilgræn-
sende flader på kapperne indrammes ribberne af 
krydsende buefriser i rødt og sort, afsluttet med 
småkors eller prikblomster. Desuden ses enkelte 
stængler med omvendte hjerteforme eller stip-
lede grene; i ribbekrydset er en seksoddet stjerne. 
Bemalingen, der overlappes af østkappens ind-
skriftfelter (fase B) samt af ribbekrydsets store ro-
set og det kraftige rankeslyng (fase D), svarer nøje 
til dekorative murermesterudmalinger fra tiden o. 
1500 på hvælv i Lemvigområdet (betegnet ‘Lem-
viggruppen’), jf. bl.a. nørlem, Tørring, Harboøre, 
Hygum og Ferring (s. 609, 680, 1271, 1382 og 
1498).38 
 B) (Fig. 21-23), Korsfæstelsesfremstilling (nr. 1) i 
østkappen med to tilhørende indskriftfelter, hen-
holdsvis i kappens nordre og søndre flig. Hele 
dekorationen er for en stor dels vedkommende 
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mans/Mourids/Mads/Mogens; krab/Krabbe; di-
beck/Dybbech/Dibek/dybeck); afvigende læs-
ninger gælder også sætningens verbum, der i de 
ældste afskrifter læstes som ‘mure’ men senere 
tolkedes som ‘male’. Initiativtageren til korhvæl-
vets opmuring, kirkens sognepræst i tidsrummet 
-1517-37, dvs. i årene umiddelbart frem til (og 
efter) reformationen, betegnedes 1765 på kirkens 
†præstetavle (s. 1569) som Mads   Krab(b)e. I be-
tragtning af indskriftens mere veludførte form 
kunne denne principielt være yngre end østkap-
pens tekster og dermed referere tilbage til tids-
punktet for opmuringen; en datering præcis til 
det angivne årstal 1517, som antaget bl.a. af Bøl-
lingtoft 2002 og Thillemann 2006, forekommer 
derfor ikke tvingende nødvendig.

let i højre side, læses en dansk minuskelindskrift 
i to linjer, indrammet af dobbelte konturstreger. 
Skrifttyperne er spinklere og mere velformede 
end de førnævnte, ligesom der også er variationer 
i anvendelse af skilletegn, som kun ses her, og i 
selve angivelsen f.eks. af  ‘år’ (»anno« over for her: 
»an(n)o«). Som nævnt ovf. er indskriften opmalet 
flere gange og senest rekonstrueret ud fra ældre 
spor. Her gengives den nuværende udformning, 
idet afvigelser fra ældre transskriptioner, vigtigst 
i præsteindberetningerne 1638 og 1765 samt hos 
Abildgaard og i Danske Atlas, er omtalt ndf.: »her 
maris krab sogen presth i diberk/ lod mor the 
hveling an(n)o d(omi)ni mdxvii«.40 Især ses va-
riationer i gengivelsen af person- og stednavnet 
med tilhørende normaliseringer (maris/matz/

Fig. 24. Kalkmalerier 1517-o. 1570 i korhvælvets nordkappe (s. 1550 f.). Foto arnold Mikkelsen 2010. – Wandma
lereien 1517  um 1570 in der Nordkappe des Chorgewölbes.
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med hovedet sat umiddelbart på underkroppen. 
En bemærkelsesværdig detalje er initialerne, an-
givet med sorte renæssancekapitæler i sydkappen: 
»R M«, måske en henvisning til maleren af den-
ne del af udsmykningen. Gjord- og skjoldbuer i 
samtlige kapper har endelig en dekorativ bort med 
spidstakker, indrammet af bølgelinjer, måske lige-
ledes malet i denne fase. Det samme kunne gælde 
den fyldige blomsterroset i hvælvkrydset, som ik-
ke kendes i ‘Lemviggruppens’ arbejder (jf. ovf.).
 E) (Fig. 23), Korsfæstelsesfremstilling (nr. 2), malet 
i østkappen oven på nr. 1. Selve korset, der savner 
den gængse skrifttavle, er mere centralt place-

 D) (Fig. 23-26), fyldigt og varieret rankeslyng 
i lys og mørk rødokker samt grønt, alt med sorte 
konturstreger, udfylder nord, syd og vestkappen 
samt større partier af østkappen. Rankerne har fli-
gede, til dels oprullede blade, hvorfra udgår frug-
ter (vindrueklaser, granatæbler og valmuelignende 
kapsler) og blomster. Enkelte af disse er udformet 
som åbne blomsterbægre, hvorfra nøgne figurer 
dukker op, bevæbnet med bue og pil, fløjte eller 
en gren. I det fantasifulde univers ses også fabel-
væsener eller -dyr, f.eks. to dyr, der snor halsene 
om hinanden, en mand med fladpuldet hat, kraf-
tig overkrop og langskaftede støvler eller en figur 

Fig. 25. Kalkmalerier  1517-o. 1570 i korhvælvets vestkappe (s. 1552). Foto arnold Mikkelsen 2010. – Wandmale
reien 1517  um 1570 in der Westkappe des Chorgewölbes.    
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en rød kjole. Til højre står en mand, formentlig 
Johannes Evangelisten. Han adskiller sig dog en 
del fra den vanlige ikonografi, idet han er vist 
med skaldepande (en mulig portrætreference?) og 
i venstre hånd har en taskebog; højre hånd har 
måske været hævet. Han har nøgne fødder og bæ-
rer en grå kappe over en hvidlig kjortel. Under 
dragten anes konturerne af det ældre jordsmon. 
Bølgeindrammede formationer i gråt og hvidligt 
mellem figurerne antyder træer og buske. 
 Datering og stil. Som nævnt rummer udsmyk-
ningen elementer fra forskellige faser, der – om 
end med noget forbehold – lader sig datere ud 

ret i kappen. Den spinklere Kristusfigur hænger i 
strakte arme med markeret brystmuskulatur, men 
uden den ældre figurs blodige vunder; lændeklæ-
det har knude og udflagrende snip i hans højre 
side. Fem småengle med kalke (en engel i højre si-
de er næppe synlig) opsamler blod fra naglesårene. 
Kristi kors flankeres af de to røveres, hvis lodrette 
korstræer dog er udformede som råt afhuggede 
træstammer. neden for korsene ses to figurer, 
begge med glorier, nemlig Maria og – forment-
lig – Johannes Evangelisten. Den førstnævnte, der 
knæler, har hænderne samlet i bøn; hun bærer 
konelin og er iklædt en folderig grå kappe over 

Fig. 26. Kalkmalerier 1517-o. 1570 i korhvælvets sydkappe (s. 1552). Foto arnnold Mikkelsen 2010. – Wandmale
reien 1517  um 1570 in der Südkappe des Chorgewölbes. 
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og skib i Gudum (Fleskum Hrd., aalborg amt, o. 
1550-60). Dybemalerierne kan derfor principielt 
tilhøre enten en før- eller en efterreformatorisk 
udsmykning.42 Dersom den første Korsfæstelse 
og latinske indskrifter, der her tolkes som Esger 
andersens værk, er det dog ret tvivlsomt, at han 
samtidig var mester for det yngre rankeværk og 
den anden Korsfæstelsesfremstilling.42

 Den yngste bemaling, Korsfæstelsesfremstil-
ling nr. 2, må antagelig tilhøre tiden o. 1550-70; 
dog er det tankevækkende, at østkappens for-
bønsformel, et iøjnefaldende katolsk levn, ikke 
synes overkalket på dette tidspunkt. En partiel 
overmaling med blågrå farve af kappens flige (jf. 
Lind 1940) hidrørte sandsynligvis fra et †skyg
gemaleri fra 1800-tallet.
 2) (Fig. 27), 1500-tallets første årtier. I forbin-
delse med fjernelsen af en skorsten i tårnrummets 
nordøsthjørne blev 1990 fremdraget fragmenter 
af en ornamental og figurativ udsmykning, an-
tagelig udført i to eller tre faser. Ældst forekom 
en indridset bygningsdekoration i rødt og sort 
langs tårnrummets østvendte gjordbue, svarende 
til dekorationen i korhvælvet (a) og en række 
andre kirker i området (jf. ovf.). På østvæggen 
nord for buen, ca. 166 cm over nuværende gulv-
niveau, sås forskellige figurfragmenter, ca. 10 cm 
høje, tegnet i en sort konturstreg. nordligst sås en 
mandsfigur med spids maler- eller murerhat; th. 
for ham var en skikkelse med glorie, der holdt en 
pensel i venstre hånd (Jesus eller Lukas?). Endelig 
fandtes længst mod syd en gruppe af personer, 
der tilsyneladende forberedte bygningsmaterialer. 
Efter endt registrering delvis overmalet.
 I tårnrummets nordøstligste hjørne (fig. 27) ses 
endnu bevarede fragmenter, udført i jernoxydrød 
og okker. Motiverne af disse har dog ikke kunnet 
nærmere identificeres. 
 †Kalkmalerier. I forbindelse med restaureringen 
1937 fremkom ‘ældgamle’ kalkmalerier i skibet, 
der dog var for ‘porøse og skrøbelige’ til at kunne 
bevares.43 Udsmykningens præcise placering og 
karakter var dog ikke nærmere omtalt.
 (†)Glasmalerier, 1921, indsat i korets vinduer, 
men atter fjernet 1937. To rundbuede trærammer 
(97×53 cm, 102×47 cm) med ornamentale kom-
positioner i røde og grønne farver. På skibets loft.

fra hvælvets bygningsår, 1517, og på grundlag af 
en vurdering af bemalingens lagdeling. De hyp-
pige overmalinger inden for et kort tidsrum kan 
måske til dels, men vel ikke i ét og alt, forklares 
ved eventuelt problematiske bevaringsforhold al-
lerede på tilblivelsestidspunktet. 
 Ældst i udsmykningen må være ‘Lemviggrup-
pens’ ornamentale dekoration på ribber og kap-
pesømme, der dog umiddelbart efter kan være 
fulgt af Esger andersens bemaling af østkappen 
med en ret summarisk udført Korsfæstelsesscene 
og de to latinske indskrifter, den højre sides ud-
formet som en personlig og utvetydig førrefor-
matorisk forbønsformular. 
 En afvigende karakter, både sprogligt, epigra-
fisk og indholdsmæssigt, har nordkappens infor-
merende bygningsindskrift, der antagelig er både 
yngre og udført af en anden hånd. Den altdomi-
nerende rankeudsmykning med spredte figurer, 
heriblandt fantasivæsener, der overlapper Korsfæ-
stelsesbilledet og ligger let ind over bygningsind-
skriften, finder en række nordjyske paralleller, alle 
dateret til de første årtier af 1500-tallet (Saltum 
(Hvetbo Hrd., Hjørring amt, o. 1500); aalborg 
Helligåndskloster (aalborg amt, o. 1508-20); Ve-
stervig (DK Tisted s. 632, o. 1510-20); Holstebro (o. 
1520, s. 211); Skive (Hindborg Hrd., Viborg amt, 
1522)). Forekomsten af fabelvæsener i hjemlige 
kalkmalerier er primært et senmiddelalderligt fæ-
nomen, fortrinsvis fra tiden o. 1480-1530,41 men 
den burleske billedverden lever også videre efter 
reformationen, jf. bl.a. hvælvdekorationer i kor 

Fig. 27. Kalkmalerispor, 1500-tallets første årtier, på 
tårnrummets østvæg  (s. 1554). Foto arnold Mikkel-
sen 2010. – Spuren von Wandmalereien nach 1500 auf der 
Ostwand des Turmraumes. 
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med årstallet 1590 og alliancevåbenerne for Bjørn Kaas 
og Christence nielsdatter. I 1700-tallets anden halvdel 
blev kirken præget af provst Christian arnth Brasch 
og hustru, Gjertrud Kjærs gavmildhed. 1751 skænke-
de provsten således en seksarmet lysekrone, ophængt 
over døbefonten, mens en stor legattavle blev udført 
1786 efter hans død og på hustruens initiativ. Tavlen 
udgør et værdifuldt både personal- og kulturhistorisk 
mindesmærke, der erindrer om provsteparrets vidtfor-
grenede gavmildhed, ligesom det også nævner Brasch’ 
forgænger i embedet, der samtidig var Gjertrud Kjærs 
første ægtemand, Jørgen Berendtsen Wedel. Samtidig 
repræsenterer monumentet et hovedværk af den alsi-
dige degn i Trans, maleren, billedskæreren og poeten 
Knud Hansen Friis, der selv var barnefødt i Dybe.
 Fra 1800-tallets første del stammer det tidligere al-
termaleri, signeret 1835 af Eleonore Christine Har-
boe, om end først opsat i kirken 1861 af hendes bror, 
kirkens daværende sognepræst; endvidere apostelma-
lerierne på prædikestolens panelfelter, udført 1845 af 
Lemvigmaleren J. B. Gjørup. I sine ældre dele hidrører 
kirkens stolestader antagelig også fra dette tidspunkt. 
Forskellige mindre inventargenstande, bl.a. dåbskande, 
oblatæske, alterskål og syvstage, daterer sig til århund-
redets slutning og begyndelsen af 1900-tallet. De gen-
nemgribende renoveringer 1921 og 1937, jf. ndf., har 

InVEnTaR

Oversigt. Fra kirkens ældste tid stammer det romanske 
alterbord med endnu synligt relikviegemme og døbe-
fonten, begge dele af granit og for sidstnævntes ved-
kommende tilhørende egnens vanlige bægerbladstype. 
Senmiddelalderen er repræsenteret af korbuekrucifik-
set fra o. 1450, der siden 1921 har været monteret på et 
nyt korstræ bag alterbordet. Lidt yngre, vel fra o. 1500-
50, er antagelig altersølvet, der dog muligvis ikke har 
hørt sammen fra første færd. Fra Christian IV’s tidlige 
regeringstid hidrører prædikestolen, erhvervet 1607 og 
formentlig et arbejde af den såkaldte Vandfuldmester, 
Kristen Spend fra Lemvig. Fra samme tid, o. 1600, er 
et tidligere alterbordspanel, der siden 1921 er genan-
vendt som skærm foran orglet, samt fontehimlen, der 
ligeledes har ændret placering og nu hænger over præ-
dikestolen. alterstagerne indkøbtes 1618, mens kirkens 
klokke, dateret og signeret 1624 af den københavn-
ske støber Rudolf Borchardtsen, efter sin indskrift at 
dømme dog oprindelig synes beregnet til Ishøj Kirke 
syd for København. 
 De vigtigste vidnesbyrd om ændringer i 1700-tallet 
er korstræets (kopierede) indskrift, dateret 1703 (jf. også 
ndf.) og dåbsfadet, skænket samme år af en privat giver, 
om end selve fadet var af væsentlig ældre dato, mærket 

Fig. 28. Indre, set mod øst. Foto arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Osten.
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og stole var i en yderst ringe forfatning 1791.10 Først 
1811 synes den generelle status generelt at være forbed-
ret, når man ser bort fra de stadig kritisable alterklæder 
og det manglende messetøj. En væsentlig ændring af 
møbleringen skete 1861, da den ældre altertavle udskif-
tedes med et stort maleri af Den Hellige Familie, mens 
prædikestolen og vel også den 1873 fornyede †alter-
skranke 1878 blev egetræsmalet. Istandsættelsen 1921 
medførte flere vigtige forandringer, således ombytnin-
gen af altermaleriet med kirkens middelalderlige kor-
buekrucifiks, flytningen af alterbordsforsiden til skibets 
vestende og ophængningen af den tidligere fontehim-
mel over prædikestolen. En større istandsættelse af kir-
ken, bl.a. med nyopmaling af stoleværket, gennemførtes 
1937, mens en restaurering 1975-76 i første række har 
berørt bygningen. Senest har bl.a. opsætningen 2003 
af en klimaskærm af glas i korbuen til beskyttelse af 
kalkmalerierne sat sit præg på kirkens indretning. Inden 
for de seneste år har man drøftet en ændret udsmyk-
ning af koret i forbindelse med et forslag om en åbning 
af det blændede østvindue og en malet udsmykning af 
altervæggen; i sammenhæng hermed er alterkrucifikset 
foreslået fjernet. 

også sat sig spor i nyanskaffelser eller renoveringer af 
inventargenstande, bl.a. af stolestader, salmenummer-
tavle, præsterækketavle, alterskranke, alterkande og kir-
keskib.43 Kirkens orgel er fra 1983. 
 Farvesætning og istandsættelser. Kirkens farver bærer 
endnu delvis præg af en gennemgribende renovering 
fra 1937, som efterfulgte en tidligere fra 1921, varetaget 
af dekorationsmaler Leif Clausen fra Århus, en istand-
sættelse, der dog ikke vakte udelt begejstring, idet far-
verne med hvidt, lyseblåt og violet samt guld kritisere-
des som både »utiltalende og vamle« (Poul Jensen 1922).
 Ud over de endnu bevarede inventarstykker fortæl-
ler kirkens regnskaber om forskellige ændringer, bl.a. 
1587, da fonten flyttedes, antagelig fra kirkens vest- til 
østende, idet en brudestol samtidig blev anskaffet. Om 
istandsættelser under Gregers Daa og Jeanne Marie 
Rüses ejerskab 1703 vidnede ikke blot korbuekrucifik-
set, men også den ældre altertavle, der begge nyopma-
ledes dette år. Provst Brasch’s embedstid satte sig – ud 
over det ovennævnte – også spor i anskaffelsen o. 1750 
af en lukket stol til beboerne i den nyoprettede Stokbro 
enkestiftelse (s. 1536). Efter en istandsættelse 1784 synes 
forfaldet dog at være taget til, og både kirkens tekstiler 

Fig. 29. Indre, set mod vest. Foto arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Westen.



DyBE KIRKE

Danmarks Kirker, Ringkøbing

1557

99

skaffelsen af et nyt klæde, hvilket året efter fulg-
tes op med eller erstattedes af en ny †alterdug.45 
1855-56 ønskedes et nyt klæde af rød silke eller 
fløjl med guldgaloner. Et guldbrokadeskors pla-
ceredes på klædet 1862. 21 Fornyet 1874 og atter 
1907.11

 Alterprydelse. Siden 1921 har kirkens tidligere 
korbuekrucifiks (fig. 31, 64) været opstillet ved 
alterbordets bagkant, monteret på et nyere kors-
træ. Krucifiksfiguren, o. 1450, er ca. 135 cm høj 
og hænger i svagt skrånende arme. Hovedet, 
som luder let mod højre skulder, har lukkede 
øjne og mund samt halvlangt hår og skæg med 
»istapagtige« lokker (Chr. axel Jensen). En tor-
nekrone af sammenflettede grene dækker issen. 
Brystmuskulaturen og ribbenene med markeret 
ovalt sår i højre side og det indadtrukne mel-
lemgulv er summarisk gengivet; det knælange 

Alterbord (jf. fig. 31), romansk, muret af store, re-
gelmæssigt tildannede granitkvadre, ca. 95×115 
cm, 86 cm højt. afstanden fra østvæggen udgør 
ca. 50 cm. Bordpladen, der er sammensat af flere 
kvadre og forsynet med skråkantprofil, måler ca. 
108×140 cm. I midten er en kvadersten med ud-
hugget alter- eller relikviegemme (fig. 62), 25×21 
cm; heri ses relikviefordybning i tre afsæt, hhv. 
10,5×10,5 cm, 4,5 cm dybt, 8×8 cm, 3,5 cm dybt 
og nederst 3×5 cm. Dækpladen og selve indhol-
dets art kendes ikke. En sekundær †alterbordsplade 
af fyr er for nylig fjernet. 
 Alterbordspanel (fig. 42, 44), o. 1600, genanvendt 
som forpanel foran orglet i kirkens vestende, jf. s. 
1568. 
 †Alterklæder. 1768 beskrevet som værende af 
gammelt rødt klæde.44 Tilstanden betegnedes som 
ringe i årene o. 1800,10 og 1821 anbefaledes an-

Fig. 30. Indre, set mod øst. I korets nordøsthjørne anes forhæng foran †præstestol (s. 1567). Foto Chr. axel Jensen 
1927. – Inneres gegen Osten. In der nordöstlichen Ecke der Vorhang vor dem †Beichtstuhl.
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i kirken af kunstnerens bror, sognepræst Frederik 
Carl Christian Harboe.21 
 Billedet, 211×140 cm (lysmål), er malet i olie 
på lærred som en samvittighedsfuld kopi i fuld 
størrelse efter Raphaels »Den Hellige Familie« 
(1518) i Louvre, Paris. Hovedgruppen viser Jom-
fru Maria med Jesusbarnet, der rækker op efter 
sin mor. I baggrunden th. står Josef, mens Johan-
nes Døberen, vist som barn med diminutiv kors-
stav, ses tv. sammen med sin mor, Elisabeth. Ba-
gest er to engle, den ene med en blomsterbuket, 
der løftes ind mod midtergruppen. Billedet er 
signeret med gyldne versaler på Marias kappeflig: 
»Efter Raphael af Eleonore C. H. Paris MDCC-
CXXXV«. I samtidig profilramme, stafferet i gråt, 
blåt, brunt og rødt. 
 altermaleriet erstattede 1861 den ældre alter-
tavle, men blev allerede 1921 udskiftet med den 
nuværende udsmykning. Siden ophængt på ski-
bets nordvæg.
 †Altertavle. Tavlen, hvis udformning ikke kendes 
nærmere, kan være anskaffet samtidig med prædi-
kestolen, dvs. o. 1600; det kan således ikke sikkert 
afgøres, hvorvidt det var til denne eller måske sna-
rere til alterbordspanelet (s. 1568), der hentydes 
i kirkeregnskaberne fra 1603, da der indkøbtes 
træ til alteret.8 1768 betegnedes den som ’ordi-
nær;44 dog var tavlen, vel på postamentet, smykket 

lændeklæde har dybe, v-formede folder og ned-
hængende sidesnipper. De relativt store fødder 
er samlet med en enkelt nagle. Stafferingen, der 
formentlig delvis hidrører fra figurens nyopsæt-
ning, omfatter en gråhvid karnationsfarve med 
kraftige røde blodstænk, en grønfarvning af tor-
nekrone og forgyldning af hår og lændeklæde. 
Det yngre korstræ af eg, der tilsyneladende 
fornyedes allerede 1904,46 er brunstafferet med 
hvidlig seddel på den lodrette korsstammes 
øvre del, hvorpå »InRI« med gyldne versaler. 
På korsstammens nedre del er anført en påskrift 
(fig. 32) med hvidlig kursiv, kopieret efter en 
ældre indskrift fra 1703:44

»Ved Slangens List har Døden vist
Sig trængt indtil os alle

Men Christi Sæd47 borttog den nød
For Dem som til ham falde;

ao 1703.«

En tilsvarende og samtidig †indskrift fandtes på 
krucifikserne i Lomborg og Harboøre (s. 750, 
1291). 
 Krucifikset, der indtil nymonteringen fandtes 
på sin oprindelig plads over korbuen, blev 1921 
placeret på alterbordet, idet det dog allerede 1848 
var blevet opmalet.21 Det ældre †korstræ, der 
måske var identisk med det middelalderlige eller 
snarere var erstattet med et yngre, antagelig fra 
1703, betegnedes dog ved ændringen som råd-
dent, og det hævdedes at være forbundet med 
livsfare at færdes nedenunder. Ved nyopsætnin-
gen 1921 tilsattes flere fingre på Kristusfigurens 
hænder, mens et stykke af skulderen udbedredes, 
alt udført af en ‘specialist’ i Viborg.48 Som angivet 
med en rød versalindskrift på korstræets bagside 
medvirkede maleren Leif Clausen ved restaure-
ringen.
 († )Alterprydelse (fig. 33), 1835, omfattende et 
maleri af Eleonore Christine Harboe og af denne 
testamentarisk skænket til ‘en kirke i Danmark 
eller Slesvig’. Værket blev dog siden, 1861, opsat 

Fig. 31. Romansk alterbord (s. 1557), siden 1921 smyk-
ket med korbuekrucifiks, o. 1450, på nyere korstræ (s. 
1557). Foto arnold Mikkelsen 2011. – Romanischer 
Altartisch, seit 1921 mit Chorbogenkruzifix verziert, um 
1450, auf neuerem Kreuzbaum.

Fig. 32. Detalje af korstræ med indskrift, gentaget efter 
ældre forlæg fra 1703 (s. 1559). Foto arnold Mikkelsen 
2010. – Detail von Kreuzbaum mit Inschrift, nach älterer 
Vorlage von 1703.
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des 1811 som ‘upåklagelig’,17 men behøvede 1827 
en fæstnelse med ekstra kramper.45 En nyopma-
ling blev foreslået 1837 og atter 1855.21 1861 er-
stattedes den med en ny alterprydelse (jf. ovf.), 
mens den gamle tavles videre skæbne blev over-

med våbenskjolde for kirkeejerne, Gregers Daa 
og Jeanne Marie Rüsensteen (fig. 63) sammen 
med årstallet 1703.49 Tilsvarende fandtes på andre 
altertavler i baroniet Rysensteens kirker, jf. bl.a. 
Lomborg og Rom (s. 744, 792). Tavlen betegne-

Fig. 33. Ældre altermaleri, 1835, udført af Eleonore Christine Harboe som en kopi 
efter Raphaels »Den Hellige Familie« (1518) i Louvre, Paris (s. 1559). Foto arnold 
Mikkelsen 2010. – Älteres Altargemälde, 1835, von Eleonore Christine Harboe als Kopie 
von Raphaels »Die heilige Familie« (1518) im Louvre, Paris.
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me efter formen må være senmiddelalderlig.8 
1617 er anført en udgift på 1 dlr. for kalk, disk 
og flaske (jf. ndf.), vel næppe for en istandsæt-
telse af ovennævnte, men efter beløbet at dømme 
snarere for nyanskaffelse af et sygesæt (s.d.).8 1768 
omtaltes kalken og disken som værende af sølv 
uden forgyldning og indskrift.44 Disken karak-
teriseredes 1814 som ‘skrøbelig’,45 mens kalken 
1873 betegnedes som utæt og anbefaledes repa-
reret eller fornyet, i sidstnævnte fald med et stør-
re bæger, hvilket kan være identisk med det nu-
værende. En ny disk foresloges anskaffet 1890.11 
Kalken istandsattes og forgyldtes indvendig 1906, 
idet kalkens øverste kant yderligere udbedredes 
1915.11

 †Kalkklæde. 1617 anskaffedes en drejlsdug til at 
lægge over kalken.8

 Oblatæske, nyere, af sort porcelæn med forgyldt 
reliefkors. 6,5 cm høj og 18 cm i tværmål. Under 

ladt til Kultusministeriets bestemmelse.21 Endnu 
1862 registreredes tavlen i tårnet.11

 Altersølv (fig. 34), omfattende kalk og disk, beg-
ge fra o. 1500-50, men antagelig næppe oprin-
deligt sammenhørende. Kalken, 18,2 cm høj, har 
sekstunget fod, der er drevet stejlt op mod skaftet, 
og smykkes på den ene side af støbt krucifiks-
gruppe, 2,5 cm høj. Sekssidet skaft og knop af 
gotisk type, sidstnævnte med rudeformede bos-
ser, hvorpå mellem bladtunger er anført med gra-
verede minuskler: »Ihesus«. Glat, hvælvet bæger, 
der antagelig er en yngre tilføjelse. Disk, 13,7 cm 
i tværmål; i bunden er en ottetunget udsparing 
til kalkens fod, der måske, men ikke nødvendigvis 
kan have modsvaret denne form.50 På fanen er 
graveret et cirkelkors, indfattet i firpas.
 1611 betaltes for at ‘færdige’ kalk og disk, må-
ske i forbindelse med en istandsættelse og næppe 
knyttet til selve altersølvets udførelse, der at døm-

Fig. 34. altersølv, o. 1500-1550, omfattende kalk og disk, antagelig næppe oprindeligt sammenhørende (s. 1561). 
Foto arnold Mikkelsen 2010. – Altargeräte, um 15001550, mit Kelch und Patene, die ursprünglich wohl nicht zusam
mengehörten.
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jf. ovf. 8 1629 indkøbtes dog en ny kalk og disk af 
tin (vel som de forrige), da begge dele var blevet 
stjålet sammen med messeskjorten.8 
 †Ske, anskaffet 1903.11 
 Skål, 1907, af hvidt porcelæn med forgyld-
ning.11 9,5 cm høj, 19,5 cm i tværmål. Under 
bund stempel for Bing & Grøndahl.
 Alterkande (fig. 35), 1937,11 af sølvplet, 25,5 cm 
høj. Kanden er udført som en kopi efter dåbskan-
den (s.d.). Under bunden er stempler for sølvplet 
og firmamærket »atla« for Cohr, Fredericia. †Al
terkande, af porcelæn, anskaffet 1845.21 Fornyet 
1906.11 †Vinflaske, nævnt 1617.8

 Alterstager (fig. 37), erhvervet 1618.8 De 45 cm 
høje stager (fraregnet de tilsatte lysetorne) har 
høj, profileret fod, et sammensat, balusterformet 
skaft i tre afsæt og flad lyseskål.
 Syvstage, 1916, 50,5 cm høj. En indgraveret 
versalindskrift på foden markerer et, i øvrigt ikke 
nærmere oplyst, 30-års jubilæum eller en fødsels-
dag: »1ste juni 1886/ 1ste juni 1916«.
 †Alterbøger. En ny bibel indkøbtes 1616, vel 
Hans Poulsen Resens udgave fra 1607; 1648 er-
hvervedes desuden en ny alterbog.8 1703 skæn-
kede ‘en bonde i sognet’, Svend Pedersen, Vej-
linggård, en stor dansk bibel, jf. også dåbsfad.44

 Messehagel, moderne, af grønt lærred i to for-
skellige nuancer med broderi i guld og rødt. På 
ryggen ses kors, indrammet af fire røde hjer-
ter, mens forsiden har en firbladet, liljelignende 
blomst. Gult silkefoer. †Messehagler. 1613 repare-
redes den ‘sønderrevne’ hagel med silke.8 1648 
erhvervedes en ny hagel af grøn flos (dvs. et lang-
luvet tekstil) med kors af guldknipling. Det kost-
bare stykke skånedes med et særligt lærredssvøb.8 
1768 var hagelen af gråt fløjl.44 1807 betegnedes 
den som ubrugelig, idet manglen på en ny stadig 
påtaltes 1811.17 1862 nævnes anskaffelsen af en 
ny hagel af rødt silkefløjl med kors og kant af 
guldbrokade;21 udskiftet 1908.11

 Alterskranke (jf. fig. 28), 1937, skænket af me-
nigheden.11 Den tresidede skranke er af smede-
jern med håndliste af moseeg. Sortstafferet med 
forgyldning af korsornamenter og andre detaljer; 
knæfald polstret med mørkebrunt læder ligesom 
den tilhørende knæleskammel. †Alterskranker. 1797 
karakteriseredes skranken som ‘skæv og udfal-

bunden er stempel for Bing & Grøndahl. 1890 
anbefaledes anskaffelsen af et nyt låg til ‘brød-
æsken’, vel denne.11 †Oblatæske. 1617 indkøbtes 
en æske til at opbevare »afflit« (formentlig obla-
ter) i.8 
 Sygesæt, jf. s. 746 (Lomborg). To *sygesæt, der 
dog ikke anvendes i dag, opbevares i Lomborg 
Præstegård. Begge er i samtidige futteraler, be-
trukket med sort læder. 1) O. 1860, omfatten-
de kalk og disk. Kalken, 9,5 cm høj, har spinkel 
tovsnoning om foden, mens der på bægeret er 
indgraveret et kors på en Golgathahøj samt kur-
sivindskriften: »Dybe og Ramme Menigheder«. 
På bægeret samt under foden er tre mærker, der 
dog delvist er udpudset: Ovalt mesterstempel for 
»HI(?)« eller »I(?)H«, Københavnsmærke 186• 
(0?) samt guardejnstempel for Peter R. Hinne-
rup (virksom 1840-63). Tilhørende disk, 6,2 cm 
i tværmål. I bund er graveret cirkelkors og under 
bunden tre stempler svarende til ovennævnte. 2) 
nyere, uden stempler, omfattende kalk, 8,6 cm 
høj, med graveret cirkelkors på bægeret, heri ind
sats, beregnet som vinbeholder, disk, 6 cm i tvær-
mål, og oblatæske, ligeledes smykket med graveret 
cirkelkors. †Sygesæt. En mindre udgift 1617 til 
kalk, disk og flaske hentyder antagelig til erhver-
velsen af et sygesæt (måske af tin) samt en vinfla-
ske (s.d.) og ikke til selve altersølvets anskaffelse, 

Fig. 35-36. alterkande (tv.), 1937, udført som kopi af 
dåbskande (th.), anskaffet 1862 (s. 1562 f.). Foto ar-
nold Mikkelsen 2010. – Altarkanne (links), 1937, als 
Kopie von Taufkanne (rechts), 1862 angeschafft.
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den’, et problem der dog stadig ikke var afhjulpet 
1800.17 Som anført i en påskrift (jf. Løffl er 1880) 
opsattes 1835 en ny skranke, der dog blev del-
vist fornyet 1873.11 Skranken havde et lige forløb 
tværs over koret samt drejede balustre. 1921 blev 
trinet fornyet i granit (Chr. axel Jensen 1922). 
†Knæleskammel, nybeklædt med rødt fløjl 1874, 
svarende til alterklædet.11

 Døbefont (fig. 38), romansk, af granit. Den 101,5 
cm høje font, der tilhører områdets vanlige bæ-
gerbladstype (Mackeprang, Døbefonte 156 ff., 
407), har en fod af lys rødlig sten, formet som 
et omvendt terningkapitæl med svagt markerede 
hjørneblade og skjoldformede sidefelter. På tre af 
disse ses ornamenter inden for en bred kantstribe, 
hhv. en halv lilje, en seksbladet roset og en nedad-
vendt palmet. Det fjerde felt er tomt. En rundstav 
danner overgang til kummen af en mere finkor-
net sten; tværmålet udgør 75 cm. Over den nedre 
krans af bægerblade er ved mundingsranden et 
sammensat profilled, omfattende to hulstave med 
retkantede småled, afvekslende med to rundstave. 
 1587 flyttedes fonten af fire personer, antagelig 
fra en ældre placering i kirkens vestende til ko-
ret.8 1883 afrensedes den for en ældre, dog for-

Fig. 37. alterstager, erhvervet 1618 (s. 1562). Foto ar-
nold Mikkelsen 2010. – Altarleuchter, 1618 erworben.

mentlig sekundær bemaling,11 mens selve foden 
blev frilagt i forbindelse med kirkens restaurering 
1921. 1925 flyttedes fonten, vel fra koret til ski-
bets nordøsthjørne, hvor den endnu er opstillet.11

 Dåbsfad (fig. 39-40), 1590, ifølge indskrift op-
rindelig tilhørende Bjørn Kaas (†1581) og Chri-
stence nielsdatter Rotfeld (†1601), om end det 
som anført først blev skænket til kirken 1703 af 
Svend Pedersen og Bodil Madsdatter, Vejlinggård 
(jf. også †alterbog). 
 Det glatte fad, der har tværmålet 55,5 cm, er 
smykket med graverede ejer- og giverindskrifter 
på fanen, dels alliancevåbener og initialer i ver-
saler for Bjørn Kaas og Christence nielsdatter 
Rotfeld (»BK« og »CnD«) samt årstallet 1590 
(fig. 40), dels kursivindskriften: »ao 1703 Forærd-
te Svend Pedersøn og Hans hvstru Bodild Madtz 
Daatter i Veeyling denne fad til Dybbe Kircke«.
 Dåbskande (fig. 36), anskaffet 1862;21 af tin, 25,5 
cm høj.Istandsat 1912, da bl.a. bulerne rettedes 
ud.11 1937 kopieret til en alterkande (s.d.).

Fig. 38. Døbefont, romansk (s. 1563). Foto arnold 
Mikkelsen 2011. – Romanisches Taufbecken.
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karvskårne stjerneornamenter. De enkelte arka-
der bæres af kannelerede pilastre og bueslag med 
æggestav og tandsnit; i sviklerne rosetter. Posta-
mentet har glatte profilindrammede felter, mens 
fremspringene under søjlerne har stiliserede lø-
vehoveder med ring i flaben. Som hængestykker 
er dobbelte volutornamenter, hvorimellem ke-
rubhoveder. De øvre smalfelter har beslagværks-
ornamentik med bl.a. rosetter og diamantbos ser, 
mellem profilindrammede fremspring. Fremsprin-
gende kronfrise med tandsnit. nyere håndliste og 
læsepult, 1907, hvilende på forenklede joniske pi-
lastre, svarende til stolegavle og salmenummer-
tavler, samt opgang med ligeløbstrappe fra nord, 
med ottekantet, kugleprydet mægler og et enkelt 
profilindrammet panelfag.

 Fontehimmel, jf. prædikestol. †Fontelåg. 1850 
anbefaledes anskaffet ‘et nyt dæksel over døbe-
fonten (…) af passende størrelse’.21 Et trælåg, vel 
dette, er nævnt 1862.11

 †Korskranke. 1639 betaltes for en ny lås til ‘kors-
døren’, måske til en dør i kirkens korskranke eller 
-gitter.8

 Korbuekrucifiks, jf. s. 1557.
 Prædikestol (fig. 41), ifølge kirkens regnskaber 
udført 1607.8 Stolen, der antagelig kan tilskrives 
den i området særdeles flittige snedker, Kristen 
Spend, omfatter en kurv på nyere, muret fun-
dament, en sekundært ophængt (fonte)himmel, 
ligeledes fra o.1600, og nyere opgang samt læse-
pult. 
 Stolen har den for snedkeren karakteristiske 
karnapform med fem (af oprindelig seks) fag; 
kurven omfatter et tresidet fremspring, flankeret i 
begge sider af enkeltfag. De respektive arkadefag, 
der på bagsiden er mærket med romertal fra I-V, 
regnet fra nord til syd, flankeres af spinkle enkelte 
eller dobbelte joniske søjler med prydbælter og 
skaftringe, hvorover ses de for værkstedet typiske 

Fig. 39-40. 39. Dåbsfad, 1590, med våben og initialer for det oprindelige ejerpar, Bjørn Kaas og Christence niels-
datter. 1703 skænket til kirken af Svend Pedersen og Bodil Madsdatter, Vejlinggård (s. 1563). 40. Detalje af dåbsfad 
(fig. 39) med årstallet 1590 og alliancevåbner med tilhørende initialer for Bjørn Kaas og Christence nielsdatter 
(s. 1563). Foto arnold Mikkelsen 2010. – 39. Taufschale, 1590, mit Waffen und Initialen der ursprünglichen Eigentümer 
Bjørn Kaas und Christence Nielsdatter. 1703 von Sven Pedersen und Bodil Madsdatter, Vejlinggård, gestiftet. 40. Detail von 
Taufschale mit der Jahreszahl 1590 und Allianzwappen  mit zugehörigen Initialen von Bjørn Kaas und Christence Nielsdatter.

Fig. 41. Prædikestol, 1607, formentlig af Kristen Spend 
(s. 1564) med tilhørende himmel, o. 1600, tidligere an-
vendt som fontehimmel (s. 1566). Foto arnold Mik-
kelsen 2011. – Kanzel, 1607, vermutlich von Kristen 
Spend mit zugehörigem Himmel, um 1600, vorher als Tauf
himmel verwendet.
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 1607 indkøbtes træ til værket, mens snedkeren 
aflønnedes for stolens udførelse og murermeste-
ren for at indmure prædikestolen. Denne fæst-
nedes yderligere med en bjælke og med stang-
jern til et ‘hængsel’, vel til den tabte lydhimmels 
ophængning. Stolen blev malet af en mester fra 
Holstebro, vel Morten Maler.8 1768 er prædike-
stolens oprindelige malerier omtalt, og endnu 
1811 betegnedes både kurv og himmel som 
værende i god stand.17 1830-34 anførtes dog et 
behov for istandsættelse af rækværket og en ny-
maling.45 1838 flyttedes prædikestolen til et mere 
bekvemt sted i kirken; ved samme lejlighed blev 
den brøstfældige himmel nedtaget,21og det er 
højst sandsynligt, at reduktionen af de oprindelig 
seks fag til fem er gennemført på daværende tids-
punkt, ligesom en ny himmel blev tilføjet 1840.21 
Stolen blev nystafferet 1845, sandsynligvis med 
tilføjelse af de endnu bevarede apostelmalerier.21 
Håndlistens fløjlsbeklædning, der jævnligt for-
nyedes gennem 1800- og 1900-tallet, er tidligst 
omtalt 1850.21 1878 egetræsmaledes og forgyldtes 
stolen, idet de malede arkadefelter dog ikke rør-
tes.11 En ny læsepult blev anskaffet 1907.11 Som 
nævnt 1921 var stolen ‘for en del år siden’ blevet 
sænket, idet en del materiale, malet i gamle farver, 
blev tilovers. antagelig hentydes dermed til den 
gennemgribende istandsættelse, nævnt ovf. 1921 
gennemførtes atter en større renovering og ny-
opmaling, alt i alt dog med et helhedspræg, der 
karakteriseredes som en sammenblanding af for-
skellige tiders overmalinger, om end stafferingen 
gjorde »mest indtryk af at være ‘egen Melodi’« 
(Poul Jensen 1922). nyrenoveret 1937.
 Stolestader (jf. fig. 28-29), antagelig fra første 
halvdel af 1800-tallet, om end med senere æn-
dringer. Staderne omfatter 16 sæder i nord og 
14 i syd, alle med fyldingsdekorerede låger, samt 
for- og bagpaneler og udskårne gavle. Heraf er 
dog topprydelserne tilføjelser fra 1921; disse er 
udformede i renæssancestil i to forskellige versio-
ner med bl.a. volutter, rosetter og diamantbosser, 
til dels inspireret af prædikestolens ornamentik. 
Vægpanelerne, ligeledes sekundære, fra 1937, 
krones af profilliste med tandsnit. Det forreste 
stade i nord er suppleret med en vinkelformet 
vægbænk, mens sydrækkens øverste sæde er ind-

 Som himmel fungerer en ældre fontehimmel, 
opsat 1921, om end den er af betydeligt mindre 
dimensioner end stolens kurv. Himlen, der har 
renæssancepræg, omfatter en krone, sammensat 
af seks udskårne bøjler og samlet i en knop med 
udsmykning af drueklaser. Profilliste med tand-
snit og dekoration af reliefskåret Helligåndsdue, 
formentlig dog nyere, på undersiden. †Himle. 
Den ældre, vel oprindelige, himmel blev nedta-
get 1838 som brøstfældig,21 og en ny anbefaledes 
opsat to år efter.21 Det er formentlig denne, der 
hentydes til 1922; her blev den beskrevet som 
værende af nyere dato og ‘intet værd’.48 
 Den nuværende staffering af stolens arkitektoni-
ske dele hidrører antagelig fra restaureringen 1937 
og omfatter en broget bemaling med gråt, rødt, 
grønt, blåt og sort samt forgyldning. I storfelterne 
er apostelfigurer, sandsynligvis fra stolens nyma-
ling 1845,21 og med Lemvigmaleren J. B. Gjørups 
umiskendelige præg. De respektive figurers navne 
er anført på postamentfelterne med gylden skri-
veskrift på sort; fra venstre mod højre ses: »Phi-
lippus«, »Jacobus«, »Bartholomæus«, »Thomas« og 
»Petrus«. alle er kopier efter Thorvaldsens figu-
rer i København Vor Frue Kirke (jf. bl.a. s. 1284, 
1398), gengivet i bruntonede monokrome frem-
stillinger. †Figurmalerier og indskrifter. Som anført i 
præsteindberetningen 1768 havde stolen i alt seks 
storfelter med malerier af profeterne, hhv. de fire 
store og de to små, alle med tilhørende navne og 
skriftsteder: Esajas (Es. 14, 1), Jeremias (Jer. 31,33), 
Ezechiel (Ez. 33, 11), Daniel (Dan. 7, 27), Hoseas 
(Hos. 6, 6) og Joel (Joel 3, 1). Under det først-
nævnte fag var endvidere anført: »H.K.K.K.«, må-
ske initialer for præst, kirkeværge eller et særligt 
fremtrædende medlem af menigheden. 
 Prædikestolen har navnlig i de dekorative en-
keltheder og i arkadefelternes motivvalg store 
lighedspunkter med Kristen Spends stole i Tør-
ring (1605, s. 688, malerierne dog kopieret efter 
Bøvling) og Bøvling (1600-tallets første fjerde-
del, s. 839); se desuden prædikestolene i Fabjerg 
og Hove (s. 1119, 1434). Malerierne på de to 
sidstnævnte var ligeledes udført af en mester fra 
Holstebro, formentlig identisk med Morten Ma-
ler, jf. s. 1435. De nævnte stole havde tilsvarende 
udsmykning med profeter og skriftsteder. 



1567DyBE KIRKE

 †Herskabsstol. O. 1750, skænket af kirkens davæ-
rende sognepræst, Christian arnth Brasch og be-
regnet til beboerne i sognets enkehus (jf. s. 1536). 
Stolen, betegnet som ‘enkesædets lille stol’ eller 
‘Stokbro enkesædestol’,51 var placeret i skibet og 
blev beskrevet af giveren som ‘en høj indeluk-
ket stol, smukt malet, med loft over’.44 1833-34 
anbefaledes en reparation af stolens gulv.45 1896 
fjernedes en lukket stol, vel denne, i forbindelse 
med opsætningen af en kakkelovn (s.d.) i skibets 
nordvestre hjørne.11

 En gråmalet bænk er placeret i våbenhuset.
 Kister og skabe. Et nyere pengeskab er indmuret 
i alterbordets bagside. Endvidere er opstillet mo-
derne skabe i tårnrummet. †Kiste. 1629 opbrød 
tyve kirkens kiste, hvori opbevaredes kalk, disk 
og en messeskjorte.8 Episoden har formentlig 
sammenhæng med de urolige tider under Kej-
serkrigen.
 Pengebeholdere. En moderne kasseformet penge-
blok af træ, med pengeslids i låget, er ophængt på 
søndre stolestaderækkes bagpanel. En †pengeblok 
af træ er omtalt 1862.11 †Pengebøsser. 1) En bøsse af 
blik hang 1862 ved døren til våbenhuset.11 2- 3) 
1951 og 1963 anskaffedes to bøsser.11 To †penge
tavler ’til at ombære’ fandtes 1862 på alteret.11

 Dørfløje. 1-2) nyere plankedøre af brunbejset 
eg med smedede gangjern, hvis ender har lilje-
form. I våbenhuset og mellem våbenhus og skib.
 †Pulpitur(?). To ca. 4,25 m lange egebjælker er 
henlagt på skibets loft sammen med bemalede 
bjælker og brædder fra †orgel(?). Den ene bjælke 
har tre trapezformede udskæringer, den anden 
desuden to falsede kanter samt rester af bemaling. 
Ved dendrokronologisk undersøgelse af den før-
ste bjælke er træets fældningstidspunkt bestemt 
til o. 1395-1400 og således samtidigt med tag-
værkerne over kor og skib.13 Dette tyder på, at 
der er tale om genanvendt tømmer fra tagvær-
kerne, senere benyttet i forbindelse med †pulpi-
tur(?) eller en anden inventargenstand. 52 
 Orgel (fig. 29), 1983, med syv stemmer, ét ma-
nual og pedal, bygget af Marcussen & Søn, aaben-
raa. Disposition: Manual: Principal 8', Ge dakt 8', 
Oktav 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur III. 
Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Stafferet i grå og 
beige med detaljer i rødbrunt.

rettet til plads for kirkesangeren. Stolene er malet 
i to nuancer af grågrønt, suppleret med blåt, lys 
og mørk teglrødt samt forgyldning. 
 Et behov for en opmaling, måske efter stolenes 
fornyelse, er noteret 1847.21 antallet af stole, alle 
forsynet med døre og fyldingsryglæn, udgjorde 
1862 42 i alt.11 Ved opsætning 1915 af et orgel 
(s.d.) i tårnet bortfaldt dog 16 siddepladser.11 Ved 
kirkens istandsættelse 1921 tilføjedes nye gavl-
prydelser, og staderne opmaledes sammen med 
prædikestolen i hvidt, lyseblåt, violet og guld. Ved 
døbefontens flytning 1925 fjernedes den øverste 
stol i kvinderækken.11 nymalet i forbindelse med 
kirkens restaureringer 1937.
 †Stolestader. 1590 betaltes snedkeren for nogle 
‘korskamler’, vel særlige stader, placeret i koret.8 
1610 afregnedes med en karl for at ‘færd(ig)e 
skamler i kirken’, at dømme efter beløbets stør-
relse dog antagelig for en reparation og ikke en 
mere radikal nyudførelse af kirkens stole. 1618 
genanvendtes træ fra kirkens loft til en stol og til 
fodskamler.8 1768 fandtes i kirken 25 mands- og 
15 kvindestole, hvortil kom en mands- og fem 
kvindestole, der alle var lukkede.44 1791 betegne-
des de fleste kirkestole som itu og ringe, idet der 
savnedes både døre og rygstykker.10 Problemet 
var stadig aktuelt 1800.17

 Præstestol. En nyere armstol med grønstribet 
vævet betræk er opstillet i koret. †Skrifte og præ
stestol. 1768 betegnedes denne som ‘ordinær’ i 
lighed med degnestolen.44 Det kan muligvis være 
denne, omtalt som ‘en stol i altergulvet’, hvortil 
der 1620 indkøbtes træ, foruden ekstra egetræ til 
en ‘fod under samme skammel’.8 Endnu nævnt 
1862 sammen med degnestolen.11 1876 sløjfe-
des stolen og erstattedes med en armstol i korets 
nordhjørne ved korbuen, afskærmet mod koret 
med et grønt forhæng, jf. fig. 30.11

 †Degnestol, jf. ovf. Stolen repareredes 1868, bl.a. 
med indretning af en skuffe til lysene.11 Sløjfet 
1876, idet kirkesangerens plads herefter indret-
tedes i sydsidens øverste stolestade.11 Her er op-
stillet et nyere bord med skuffer, hvis håndgreb er 
formet som løvehoveder, inspireret af prædike-
stolens dekorationer. 
 †Brudestol. Omtalt 1587, da der indkøbtes træ 
hertil.8
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Pneumatisk aktion, keglevindlade.54 Klingende 
prospektpiber af sølvbronzeret zink. Facadens 
underdel blev smykket af det tidligere alterbords-
panel, jf. ovf. På podium i tårnrummet, med spil-
lebord i orgelhusets sydside. Skænket af menig-
heden.11 Fragmenter af facaden er henstillet på 
kirkeloftet. 
 Salmenummertavle, 1921, jf. fig. 28. Tavle i skøn-
virkestil med svungen volutprydet gavl og med 
kannelerede lisener på de lodrette sider og som 
prydelser på kronfrise og postament. Hængetal af 
messing. Staffering i sort, gråt og rødt med for-
gyldning af detaljer. †Salmenummertavler. 1862 
nævnes fire tavler.11

 Præsterækketavle (fig. 43), 1921, signeret og da-
teret af Leif Clausen. Den 122,5×96 cm (lysmål) 
store tavle med bred profilramme har skriftfelt 
med præsternes navne, anført i rød fraktur på hvid 
bund i to spalter og opregnet fra Mads Krabbe til 
den nuværende sognepræst. Rammen er stafferet i 
gråt, teglrødt, brunt og sort. På skibets sydvæg. 
 †Præsterækketavle. Skænket før 1744 af kirkens 
daværende sognepræst, Jørgen Berendtsen Wedel 

 Et tidligere alterbordspanel (fig. 44, jf. s. 1557), 
1921 genanvendt i †orgel, udgør en skærmvæg 
foran orglet (jf. også fig. 42). Panelværket, som 
foroven smykkes med en profilliste med tovstav, 
omfatter fire arkadefag, indrammet af enkle pi-
lastre på retkantede postamenter og tilsvarende 
kapitæler. I de respektive buesvikler er indridset 
hjerteornamenter. Ved endepilastrene er tilføjet 
sekundære, korte sidepaneler. Stafferingen om-
fatter gråt i to nuancer, teglrødt, blåt og hvidt 
samt forgyldning. 1922 sporedes under bemalin-
gen betydelige rester af en ældre, vel oprindelig, 
dekoration med maureskeornamenter i hvidt på 
sort grund. Konturerne af udsmykningen anes 
endnu i dag. 
 Det var muligvis hertil og ikke til selve †al-
tertavlen, der 1603 indkøbtes træ ‘til alteret’; ved 
samme lejlighed lønnedes en snedker otte dage.8 
Panelværket blev 1921 flyttet til orglet.
 †Orgel (fig. 42), 1915, med tre stemmer, byg-
get af a. C. Zachariasen, aarhus.53 Disposition: 
Bordone 16' (fra G), Principale 8', Salicionale 8'. 

Fig. 43. Præsterækketavle, 1921 (s. 1568). Foto arnold 
Mikkelsen 2011. – Pastorentafel, 1921.

Fig. 42. †Orgel, 1915, 1921 forsynet med panel af den 
tidligere alterbordsforside (s. 1568). Ældre foto i Or-
gelregistranten. – †Orgel, 1915, 1921 mit Schirmfassade, 
aus der ehemaligen Vorderseite des Altartisches gefertigt.
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Fig. 44. alterbordsforside, o. 1600, genanvendt foran 
orgel, 1983 (s. 1568). Foto arnold Mikkelsen 2011. –  
Vorderseite von Altartisch, um 1600, wiederverwendet vor 
der Orgel, 1983.

(†1744, jf. også legattavle og gravsten nr. 5).44 
Tavlen, der var ophængt på nordvæggen, omfat-
tede 1768 kirkens, på daværende tidspunkt, 13 
præster siden Mads Krabbe.44 1892 gjordes tavlen 
en halv gang større.11 
 †Kirkestævnetavle, nævnt 1933.11

 Legattavle (fig. 45-46), 1786, signeret og dateret 
i en malet kursivindskrift nederst på hængestyk-
ket af Knud (Hansen) Friis (»Knud Friis. fec: Et 
Pinx: 1786.«) . Tavlen har samtidig karakter af et 
epitafium eller mindetavle for de nævnte legat-
stiftere, provst Christian arnth Brash (Brasch) 
og Giertrud Lauridsdaatter Kiær (Gjertrud Lau-
ridsdatter Kjær) samt for førstnævntes forgæn-
ger i embedet, Jörgen Berentsön Wedel (Jørgen 
Berendtsen Wedel), og den var oprindelig opsat 
over de nævntes begravelse i altergulvet (jf. også 
gravsten nr. 5 og †gravsten). Teksten omtaler en 
legatstiftelse på 10.000 rdlr. fra provsteparret samt 
en mindre donation fra Jørgen Wedel. Som frem-
hævet var tavlens iværksætter og giver de to em-
bedsbrødres fælles hustru, Gjertrud Kjær. 
 Den store tavle, der har rokokoornamentik 
med rocailler og plantelignende volutter, dog 
med enkelte nyklassicistiske detaljer i form af 
vaser, har en epitafielignende opbygning med et 
centralt skriftfelt, 113,5×95 cm, indrammet af 
sidevinger, top- og hængestykker. Heri er yder-
ligere indsat højrektangulære og tværovale skrift-
felter, alle med indskrift i gylden kursiv på sort 
grund. Hovedfeltet flankeres af søjler på høje 
postamenter og med slanke skafter med pryd-
bælter og bladkapitæler. Kugleformede hænge-
prydelser og topspir, formet som vaser. Side-
vingernes tavler er ophængt i båndsløjfer, mens 
top- og hængestykkets felter indrammes hhv. af 
laurbærkrans og volutter med indsatte rosetter og 
sløjfer. Øverst krones opbygningen af en stråle-
glorie med Gudsnavnet. Stafferingen omfatter en 
begrænset farveskala, domineret af gråt og sort 
baggrund, suppleret med detaljer i brunt, grønt, 
blåt og okkergult samt forgyldning. Skrifttavlens 
søjleskafter samt kronfrise og postament er malet 
som sort- og rødbroget marmor. 
 Det kulturhistorisk interessante monument re-
peterer, som anført, provsteparrets gavebrev efter 
originalen i stiftskisten hos herredsprovsten og 

sognepræsten i Dybe Sogn.55 Renterne af den 
store donation, der for sit vigtige indhold skal 
omtales mere udførligt nedenfor, omfattede i alt 
syv punkter med et ekstra supplement. Heri er 
nævnt årlige ydelser til 12 fattige i Vandfuld Her-
red (stk.1), midler til parrets stiftelse, Enkehuset 
»Stokbro«, jf. s. 1536, til »Ildebrand Husets« ved-
ligeholdelse og til en »Omgangs Skoleholder« i 
sognet (stk. 2), til indkøb af bibler »af samme slags 
som Stistrups«56 samt eksemplarer af »Joh. arnts 
Sande Christendom med Paradisets Urtegaard«57 
og af »Sivers«,58 beregnet til fattige på Holmsland 
og i Lemvig og Dybe sogne (stk. 3). Med ud-
delingen af bibler og andagtsbøger fulgte prov-
steparret nøje det eksempel, der allerede tidligere 
var fastlagt af Hobrokøbmanden Lauritz Chri-
sten Stistrup og hustru, Christine Marie Søn-
derborg.59 Hos denne nævnes ud over biblerne 
netop i en tilføjelse fra 1762, B. Siwers Saligheds 
Midler eller Guds Raad til Salighed, et værk, »der 
skal være meget forstaaelig for de Eenfoldige«.60 
Donationerne i Dybe omfattede desuden en al-
misse til jomfru Helene Pedersdatter Brönsdorph 
(efter hendes død syv fattige enker) (stk. 4), ind-
køb af »Saa mange nye Testamenter som mu-
eligt« til uddeling blandt områdets provster ved 
Skt. Hans Landemodet i et forhold, afhængigt af 
sognenes størrelse (stk. 5), til fattige børns kristne 
opdragelse med supplerende bidrag til Maren 
Lauridsdatter Kiær (Kjær), en søster til Gjertrud 
Kjær, og til degnen (stk. 6), til Dybe Sogns fattige 
med udganspunkt i et bidrag fra Jørgen Wedel 
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over hans forældre og tidligt afdøde hustru; jf. og-
så de signerede minde- og præstetavler i Fjaltring 
(1785/1799, Vandfuld Hrd.), Ferring (1794-95, 
s. 1521) og Ulfborg (1796).62 Endvidere forfat-
tede Friis forskellige gravvers, heriblandt for Otte 
Christian Høst og Gjertrud Kjær (†kisteplade nr. 
1-2).
 Tavlen, der som nævnt tidligere fandtes på ko-
rets nordvæg (Løffler 1880) nær legatstifternes 
begravelse, er siden ophængt på skibets sydvæg.
 Lysekroner. 1) (Fig. 47), skænket 1751 af kirkens 
sognepræst, provst Christian arnth Brasch og tid-
ligere ophængt i koret over ‘min salig formands 
grav’, dvs. over graven for Jørgen Berendtsen We-
del (jf. gravsten nr. 1).44 Kronen, der i dag hæn-
ger over døbefonten, har seks arme, hængeknop 
i form af en ring, balusterskaft og en topfigur, 
der holder en fane. 2-3) nyere kroner, vel hid-
rørende istandsættelsen 1937, har 2×6 arme, stor 
glat hængekugle med agernlignende knop, balu-
sterskaft og topfigur, udformet som en engel med 
laurbærkrans og palmegren i hænderne. I koret 

(stk. 7) og endelig til legatstifterskens søsterdatter, 
Lise Kierstine Møller samt efter hendes død til to 
trængende degneenker i Vandfuld Herred (sup-
plement). Ud over indskrifterne er tavlen smyk-
ket med de tre giveres initialer, øverst for Gjer-
trud Kjær og til hhv. venstre og højre for Jørgen 
Berendtsen Wedel og Christian arnth Brasch. 
 Tavlens mester var den alsidige degn i Trans, 
Knud Hansen Friis (1744-1818), der selv var bar-
nefødt i Dybe som søn af den daværende degn, 
Hans Christian Friis.61 Den store legattavle er 
formelt nært beslægtet med det, ligeledes signe-
rede, store præsteepitafium i Ulfborg Kirke (Ulf-
borg Hrd.), opsat 1791 af sognepræst Janus Schou 

Fig. 45. Legattavle, 1786, signeret og dateret af Knud 
Hansen Friis, degn i Trans. Tavlen var skænket af provst 
Christian arnth Brasch og hans hustru, Gjertrud Lau-
ridsdatter Kjær (s. 1569). Foto arnold Mikkelsen 2011. 
– Stiftungstafel, 1786, signiert und datiert von Knud Han
sen Friis, Küster in Trans. Die Tafel war ein Geschenk von 
Probst Christian Arnth Brasch und Gattin Gjertrud Lau
ridsdatter Kjær. 

Fig. 46. Detalje af fig. 45 med signatur og årstal for Knud Hansen Friis (s. 1569). Foto arnold Mikkelsen 2011. – 
Detail von Fig. 45 mit Signatur und Jahreszahl von Knud Hansen Friis.
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heraf den midterste med et profilportræt (mulig-
vis af Christian IV). aftrykkene er dog for svage 
til en sikker identifikation. 
 Klokken er ophængt i nyere slyngebom af eg 
ud for østre glamhul.
 at dømme efter indskriften var klokken op-
rindelig udført til Ishøj Kirke (Smørum Hrd., 
Københavns amt), hvis sognepræst er omtalt i 
teksten. Den sjællandske kirke har dog to yngre 
klokker fra hhv. 1642 og 1649, begge udført af 
en anden støber (jf. DK KbhAmt 537), og ombyt-
ningen lader sig ikke umiddelbart forklare. 1631 
betaltes Svend Poulsen fra Lemvig 200 sldlr. for 
Dybe Kirkes klokke, som han lod omstøbe efter 
sognepræstens, kirkeværgernes og de menige sog-
nemænds begæring.8 1791 noteredes det, at deg-

hænger desuden to moderne væglampetter, hver 
med fem lys i de s-svungne arme.
 Kirkeskib (jf. fig. 28-29), skænket 1937 af anna 
og Lorenz Hede, Dybe.63 Skibet, »Lilly«, er ud-
formet som en tremastet orlogsfregat; rødstafferet 
under vandlinjen og hvid med sort liste ovenover. 
Skibsbyggerens identitet er ikke oplyst.63

 Klokke (fig. 48), 1624, støbt af Rudolf Borc h ardt-
sen, København. Klokken, der har tværmålet 85 
cm, har om halsen en trelinjet indskrift i relief-
versaler:64 »Christianus IV Dan(iae) norveg(iae) 
etc. regs potentiss(imus) in Dei gloria(m) et usum 
eccles(iae) Ishøye(n)s(is) a(nno) MDCXXIV pa-
store Clavdio Foert. Coelv(m) et t(e)rra tran-
sibvnt verba a(utem) Domini non transib(unt). 
Rvdolf Bvrkart (Rudolf Borchardtsen) goss mich 
an(n)o 1624 (Christian IV, Danmarks og nor-
ges stormægtigste konge, til Guds ære og til Ishøj 
Kirkes brug i året 1624, mens Claus Ført var sog-
nepræst. Himmel og jord skal forgå, men Herrens 
ord skal ikke forgå (Mark. 13, 31 eller Luk. 21, 
33). Rudolf Borchardtsen støbte mig år 1624)«. I 
den nederste linje, der afsluttes med en bladbort, 
er indføjet aftryk af tre mønter eller medaljer, 

Fig. 47. Lysekrone, skænket af Christian arnth Brasch 
og tidligere ophængt over graven for hans forgænger, 
Jørgen Berendtsen Wedel (s. 1571). Foto arnold Mik-
kelsen 2011. – Kronenleuchter, von Christian Arnth Brasch 
gestiftet und früher über dem Grab seines Vorgängers Jørgen 
Berendtsen Wedel angebracht.

Fig. 48. Klokke, 1624, støbt af Rudolf Borchardtsen, 
København. (s. 1572). Foto arnold Mikkelsen 2011. 
– Glocke, 1624, von Rudolf Borchardtsen, Kopenhagen, 
gegossen.
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Epitafium (fig. 49-51), o. 1695,65 for Ingvar abra-
h(amsen), sognepræst i ni år, †1664 i sit 43. år; 
endvidere for hustruen, Else nielsdat(t)er, †16
og for dennes anden ægtemand, Peder Ifvers(en) 
Skiern (Iversen Hemmet, Skjern), sognepræst i 
31 år, †16  (1701). Gravmindet var opsat af 
sidstnævnte.44

 Den store mindetavle omfatter en figursten 
af kalksten, 140×70 cm, indsat i en rigt udskå-
ret ramme af træ, og er forsynet med talrige ind-
skrifter, alle i fordybede versaler, udfyldt med 
hvidt. Den centrale tavle viser knæstykker af de 
tre ovennævnte, stående under en dobbeltarkade, 
idet de to sognepræsters fælles hustru er placeret i 

nen hverken ringede med klokken om morgenen 
eller om aftenen, selvom han tidligere havde fået 
overladt den betydelige græsning på kirkegården 
som betaling.10 1796 betegnedes klokken som 
nyistandsat.17 1818-20 klagedes over klokkesto-
lens brøstfældigned, der betød, at der ikke kunne 
ringes ordentligt med klokken.45 Klokken blev 
1996 istandsat af firmaet Thubalka, Vejle. †Klokke. 
nedtaget 1586 i forbindelse med en mindre repa-
ration.8 1618 nyophængtes klokken i et ophæng i 
et af tårnets glamhuller. 1620 suppleredes med en 
ny klokkeaksel og en knebel.8

 Klokkestol. Klokken er ophængt i to øst-vest-
gående bjælker, der hviler på glamhullets vanger. 
†Klokkestol. 1632 nedtog to tømrere ‘det gamle 
klokkeværk’, dvs. stolen og opsatte det nye.8

Fig. 49. Detalje af epitafium, o. 1695, for Ingvar abrahamsen (†1664), hustruen, Else nielsdatter († efter 1695) 
og dennes anden ægtemand, Peder Iversen Hemmet, Skjern (†1701) (s. 1573). Foto arnold Mikkelsen 2010. – 
Detail von Epitaph um 1695.
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disse been kand blifve lefvendis Ez. 37« (Ez. 37, 
3) og afdødes personalia i tre felter, idet dødsår 
og alder for Else nielsdatter og Peder Iversen 
Skjern mangler. nederst afsluttes kompositionen 
af tre arkader med figurfremstillinger, der henty-
der til deres opstandelse efter døden og efterlivet 
i det hinsides (fig. 51). Til venstre vises Lazarus’ 
opvækkelse; han ligger i en åben kiste, hvorover 
ses Kristus med firkantet glorie med et skriftbånd 
med indskriften: »Laz(arus) kom herud«; på kisten 
ses det tilhørende skriftsted: »Ioh.11« (Joh. 11, 43). 
Midtfeltet viser Det Himmelske Jerusalem, be-
tegnet »ny Jerusalem« med skriftstedet: »ap. 21« 
og udformet som en korskirke med klokkepry-
det midttårn, kor og to korsarme eller sideskibe, 
alle med spidse tage eller spir. yderst th. er vist tre 
stjerner i en skyformation med indskriften: »De 
skal skinne som stierner Dan.12« (Dan. 12,3). 
 Figurstenen er indfattet i en bred profilramme 
med sidevinger, top- og hængestykke, alt udskå-
ret i forenklede akantuskartoucher med oprul-
lede volutter. Som sidefigurer er vist Moses med 
Lovens tavler og stav samt indskriften: »Gud vær 
mig arme synder naadig« (jf. Luk. 18, 13) og th. 
formentlig den kronede David med en opslået 
bog hænderne og tilhørende indskrift: »Herre lad 
mig kiende min ende« (Sal. 39, 5). Topprydelsen 
udgøres af den stående Kristus, vist som Verdens 
Herre med korsprydet jordkugle i venstre hånd 
og den højre oprakt til velsignelse. Herunder læ-
ses: »Tencr (dvs. tænk) paa din skabere i din vng-

midten og samtidig udgør en karyatide for arka-
derne (fig. 49). alle er vist med hænderne samlet 
i bøn. De to embedsbrødre er iklædt præstekjoler 
med brede pibekraver; den ældste, Ingvar abra-
hamsen, har skulderlangt hår og stort skæg, mens 
den yngre, Peder Iversen Skjern, har krøllet hår, 
der dækker ørene, samt et kortere fuldskæg. Else 
nielsdatter bærer en tætsluttende konehue og 
er iklædt en enkel kjole med bred, nedfaldende 
krave, lukket med en båndsløjfe. På arkadebuerne, 
der bærer indskriften: »Ia kom Herre Jesu. apoc 
22« (Åb. 22,20), hviler to putti med Kristi lidel-
sesinstrumenter i hænderne, tv. med risknippe og 
svøbe, th. med spyd og hammer. Et vinget kra-
nium og et skriftbånd med teksten: »Ieg kommer 
snart« danner postament for en gengivelse af den 
korsfæstede Kristus, flankeret af Jomfru Maria (tv.) 
og formentlig Johannes Evangelisten (th.), begge 
indfattet af ovale bøjlerammer med flammelister. 
Maria er vist med udbredte arme og en blomster-
kurv ved højre side, mens Johannes knæler foran 
en indbunden foliant. Under de tre portrætfigurer 
er et vandret indskriftfelt med indskriften: »Mon 

Fig. 51. Detalje af fig. 50 med illustrationer af de afdødes opstandelse og de saliges tilværelse i Det Himmelske 
Jerusalem (s. 1575). Foto arnold Mikkelsen 2011. – Detail von Fig. 50 mit Illustrationen über die Auferstehung der Toten 
und das Leben der Seligen im Himmlischen Jerusalem. 

Fig. 50. Epitafium, o. 1695, for Ingvar abrahamsen 
(†1664), hustruen, Else nielsdatter († efter 1695) 
og  dennes anden ægtemand, Peder Iversen Hemmet, 
Skjern (†1701) (s. 1573). Foto arnold Mikkelsen 2010. 
– Epitaph, um 1695, für Ingvar Abrahamsen (†1664), 
Gattin Else Nielsdatter (†  nach 1695) und ihren zweiten 
Gatten Peder Iversen Hemmet, Skjern (†1701).
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 Barnesten af grå kalksten, 64× ca. 50 cm. Ste-
nen er kun fragmentarisk bevaret og er sekun-
dært sammenføjet med cement i en brudlinje, 
forløbende diagonalt fra øvre højre til nedre 
venstre hjørne. Indskrift i fordybede versaler. Fi-
gurfeltet viser afdøde, der antagelig er afgået ved 
døden i en spæd alder. Han er iklædt en plisseret 
ligdragt med båndsløjfer og gengivet med lukke-
de øjne, hovedet med lighue hvilende på en pude 
og hænderne sammenlagt over brystet. Figuren, 
som flankeres af kranium og timeglas, er indsat 
i en rundbuet arkade med flammelister. I den 
bevarede hjørnesvikkel ses liljeornament. Stenen 
kan være identisk med en barnesten, omtalt 1862 
i koret, om end den afdøde i givet fald urigtigt 
omtales som ‘formentlig et barn af provst Brask 
(Brasch)’.11 Opstillet på granitblok i våbenhuset.
 2) (Fig. 57), o. 1700, for ubekendt ægtepar. af 
lys kalksten, 204×115 cm. Stenen, hvis tekstflade 
er delvis borteroderet, har flere revner, ligesom 
øverste højre og nedre venstre hjørne er afslået. 
Det centrale indskriftfelt, hvori kun enkelte ord 
(»aetatis LVII«, dvs. i en alder af 57 år) og årstalle-
ne 1680 og 1684 anes, har gravskrift i fordybede 
versaler inden for en konturlinje. I hjørnerne er 
ovale medaljoner med relieffer af dyderne, øverst 
tv. og th. Troen med kors og bog og Håbet med 
anker og fugl; forneden tilsvarende Kærlighed 
med to børn og Retfærdighed med anker og 
vægt. Over tekstfeltet er et vinget timeglas over 
kranium og korslagte knogler, mens stenens ned-
re del er smykket med en blomstervase. 
 På kirkegårdens sydlige del, nær den søndre 
kirkegårdslåge.
 3) O. 1700, genbrugt o. 1800 af ubekendt(e). 
af grå kalksten, 204×147 cm; herpå er sekun-
dært lagt en mindre sten af rød sandsten, 45×55 
cm; begge sten er stærkt eroderet. Den store sten, 
der har udslidt skriftfelt med fordybet kursiv, 
smykkes i hjørnerne med ovale dydemedaljoner, 
hvoraf i øvre og nedre højre hjørne anes Håbet 
med anker og Retfærd med sværd og vægt, sva-
rende til gravsten nr. 2. Øverst ses tilsvarende et 
vinget timeglas. Den sekundære sten har ligele-
des fordybet kursivindskrift, hvoraf kun et enkelt 
navn (Poul) svagt anes. På kirkegårdens søndre 
del, syd for våbenhuset.

dom« (Præd. 12, 1), mens hængestykket udfyldes 
af et tværovalt skriftfelt med teksten: »Ieg vil be-
fale min aand i din haand du forløste mig Herre 
du sande Gud Ps. 31« (Sal. 31, 6). 
 Både sten og rammeværk er stafferet. Kalkste-
nen har brunsort bund med enkeltheder i sort, 
gylden, hvidligt, karnationsfarve, rødt og grønt, 
mens rammen domineres af en rødbrun bund-
farve, mørkegrønt akantusløv samt rødt, gråhvidt 
og brunt på de udskårne figurer. Monumentet, 
der allerede 1768 omtales på kirkens nordvæg, 21 
er for den centrale figurgruppes vedkommende 
navnlig beslægtet med epitafiet fra 1683 i Gu-
dum over Poul Eliæson og hans familie (s. 1075), 
der er signeret »PHS«, måske for Skivebilledhug-
geren Peder Hansen,66 hvis arbejder dog ikke ken-
des nærmere. Monumentet foresloges nyopmalet 
1847.21 På skibets nordvæg, nær triumfvæggen.
 Gravsten. 1) (Fig. 52), o. 1673, over niels Lau-
rid(sen), †1673. 

Fig. 52. Gravsten nr. 1, o. 1673, over niels Lauridsen 
(†1673) (s. 1576). Foto arnold Mikkelsen 2011. – 
Grabstein Nr. 1, um 1673, für Niels Lauridsen. 
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nederst et vinget timeglas og kranium over kors-
lagte knogler. nære paralleller hertil ses i Vand-
borg og Ramme kirker (o. 1719, s. 1474; o. 1733). 
I skibets gulv foran korbuen. 
 5) (Fig. 54), o. 1744, for Jørgen (Berendtsen 
Wedel), »kaldet til denne Guds Menighed 1705 
og døde 1744 i hans alder(s) 73 aar«.
 Indskriftsten af rødlig kalksten, 182×109 cm. 
Det centrale skriftfelt med øvre, halvcirkulær af-
slutning har indskrift i fordybet kursiv, der dog er 
næsten udvisket. Hjørnemedaljoner med evange-
listsymboler, øverst tv. og th. Mattæus og Markus, 
nederst tv. og th. Lukas og Johannes. Midtfeltet 
er indrammet af fyldigt bladværk, mens top- og 

 4) (Fig. 53), o. 1705, for Jens nielsøn Øe, *1661 
i Viborg, kaldet til sognepræst i Dybbe (Dybe) 
1698 og †1705 sammesteds i sit 43. år. Tillige 
med hustruen, Wibeche Lauridsdaatter Bording 
(Vibeke Lauridsdatter Bording), *1661 i Ulfborg 
Præstegård, †17  i sit  år.67

 Indskriftsten af gråsort kalksten, ca. 200×114 
cm. Det centrale tekstfelt med indskrift i fordy-
bede versaler og kursiverede versaler, flankeres i 
hjørner af evangelistmedaljoner, øverst tv. og th. 
Mattæus (»S. Mathevs«) og Markus (»S. Marcvs«), 
nederst tilsvarende Lukas (»S. Lvcas«) og Johan-
nes (»S. Iohannes«). Øverst ses Kristi Opstandelse, 

Fig. 53. Gravsten nr. 4, o. 1705, for sognepræst Jens 
nielsøn Øe (†1705) og hustru, Vibeke Lauridsdatter 
Bording (s. 1577). Foto arnold Mikkelsen 2011. – 
Grabstein Nr. 4, um 1705 für Gemeindepfarrer Jens Nielsøn 
Øe und Gattin, Vibeke Lauridsdatter Bording.

Fig. 54. Gravsten nr. 5, o. 1744, for sognepræst Jør-
gen Berendtsen Wedel (†1744) (s. 1577). Foto arnold 
Mikkelsen 2010. – Grabstein Nr. 5, um 1744, für Ge
meindepfarrer Jørgen Berendtsen Wedel.
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i tårnet opsattes endelig 1910 over indgangsdøren 
til kirken og sikredes med jernankre.11

 †Gravsten (?). If. Abildgaard læstes i kirken års-
tallet »1563« og navnet »Bertel«, anført med ver-
saler. Indskriften kan muligvis referere til en nu 
forsvunden gravsten, medmindre den er afskrevet 
fra en forsvunden inventargenstand eller et kalk-
maleri. nærmere oplysninger herom savnes dog. 
 †Kiste eller mindeplader. 1) O. 1787, over Otte 
Christian Høst i Store Flansmose, †før 25. aug. 
1787.68 Mindevers, komponeret af H. F. Braae 
(Hans Frederik Bråe), degn i Vandborg og opteg-
net af Knud Hansen Friis:69

»Fra Sorgens land til Glædens boelig
Gud Siælen tog, som sagde bliv

naar Kroppen har udsovet Roelig
Faar visnet Roese atter liv«.

2) O. 1790, over Gjertrud Kjær, provstinde  Brasch 
(†1790), jf. ovf. Kiste- eller mindeplade med grav-
vers, komponeret af Knud Hansen Friis:70 

»Saa hviil du salig Siæl, udi dit Sovekam(m)er
Dit løb er nu fuldendt, du slap lyksalig ud,

Thi ingen Sorg og nød, ei heller nogen Jam(m)er
Dig meere møde skal, du er nu hos din Gud.

aab: 14. Cap. 132. Viisd. B. 3 Cap 14.

Saa gik den salig Siæl, indtil sin Herres glæde
Som her mod trængende var Gavemild og god
Hun nu er Prydet med Retfærdighedens Klæde

Som blev forhvervede, ved Jesu dyre blod,
nu er Hun lønnet vel, for Jesu arme lemmer

Hun til Husvalelse i deres trang og nød
Hun nu for Lam(m)ets Stoel, en frydesang istem(m)er,

O! Evig Evig Priis, skee dig min Jesu sød«.

Kirkegårdsmonumenter. Familiegravsteder. Som ofte 
fremhævet spejler sognets sociale skel sig i både 
placering og udformning af de enkelte gravste-
der. Dette gælder ikke mindst for kirkegården i 
Dybe, hvor tre pompøse gravsteder for beboere 
på Møgelgård alle er indhegnet af smedejernsgit-
re og placeret foran kirkens sydmur, mens ejere 
af områdets mindre gårde bl.a. ligger begravet i 
det ‘mørke’ nordøstlige hjørne.71 De førstnævnte 
omfatter, beskrevet fra vest mod øst, følgende: 1) 
(Fig. 56), for fem børn, alle med familienavnet 
Mouritsen. De fem ensartede sten, o. 1866-71, af 
grå eller rødlig kalksten, ca. 67×44 cm, har delvis 
udviskede indskrifter med versaler eller fraktur. 

fodfelt smykkes af kerubhoved og vinget time-
glas, hvilende på kranium med korslagte knogler. 
Stenen, der tidligere lå i koret foran knæfaldet 
oven over kirkens præstebegravelse (jf. ndf.), blev 
1937 flyttet til våbenhuset, hvor den er opsat på 
en muret sokkel foran østvæggen. 
 †Gravsten. 1768 omtaltes uden nærmere beskri-
velse fem-seks store og to-tre små sten ‘med sæd-
vanlig påskrift’ på kirkegården.44 En stor sten for 
provst Brasch (†1780) og hans hustru, Gjertrud 
Kjær (†1790) er nævnt 1862 og 1879 i koret, nær 
ved fonten, om end allerede på daværende tids-
punkt med ulæselig indskrift.11 1862 omtaltes des-
uden en gravsten i koret, formentlig for et barn af 
Christian arnth Brasch.11 Det kan ikke udelukkes, 
at der her hentydedes til gravsten nr. 1. En ligsten 

Fig. 55. Stele, o. 1869, for sognepræst Frederik Carl 
Christian Harboe (†1869) (s. 1578). Foto Hugo Jo-
hannsen 2011. – Stele, um 1869, für Gemeindepfarrer Fre
derik Carl Christian Harboe.
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gavlstele er det udformet med en spidsbuet øvre 
afslutning, kronet af et kors; foroven ses et cir-
kelrelief, 28 cm i tværmål, med en formindsket 
version af Dødens Genius, vist med nedadvendt 
fakkel og laurbærkrans efter Bertel Thorvaldsens 
relief til gravmælet for Wlodzimierz Potocki 
(1832, Wawelkatedralen, Krakow); herunder er 
indskrifttavle med tekst i fordybede versaler, 
44×37 cm. Ved kirkegårdens sydvestre hjørne.

Stenene, der er placeret på række fra syd til nord, 
mindes følgende: ane Mouritsen. Fødsels- og 
dødsår lader sig vanskeligt tyde; niels Mourit-
sen, *1. febr. 1863, †19. maj 1866; Mette Ker-
stine Mouritsen, *6. febr. 1865, †30. april 1866; 
niels Mouritsen, *19. april 1867, †13. april 1871; 
Christian Mouritsen, *27. april 1870, †25. marts 
1871. 2) O. 1876, for Eskild Jensen Møgelgaard, 
*25. marts 1785, †5. juni 1860, og hustruen, Ma-
ren Laurissen, *24. aug. 1801 i Østerholm i nis-
sum, † 21. maj 1876 på Møgelgård. af kalksten, 
218×160 cm; indskrift med fordybede versaler. 
3) O. 1913, for Christian Poulsen, *3. febr. 1819 
i Vejling, †24. marts 1909 på Møgelgård, med 
hustruen, Else Marie nielsdatter, *31. juli 1827, 
†13. marts 1913 på Møgelgård. af rødlig granit, 
220×160 cm.
 Stele (fig. 55), for Frederik Carl Christian Har-
boe, sognepræst i Dybe og Ramme, *5. okt. 1804 
i København, †6. juni 1869 i Dybe. Monumentet 
er rejst af menigheden. 
 Gravmælet, der måler 174×75 cm, 48,5 i bred-
den, er af sandsten og marmor. Som en forenklet 

Fig. 56. Familiegravsteder for beboere på Møgelgård (s. 1578). Foto Hugo Johannsen 2011. – Familiengrabstätten für 
Bewohner von Møgelgård.

Fig. 57. Gravsten nr. 2, o. 1700, for ubekendt ægtepar 
(s. 1576). Foto Hugo Johannsen 2011. – Grabstein Nr. 
2, um 1700, für unbekanntes Ehepaar.
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(kalkmalerier); Kirsten Trampedach og Mette K. Jensen 
2001 (kalkmalerier); Peder Bøllingtoft 2002 (kalkma-
lerier); Lise Thillemann 2006 (kalkmalerier); Lis Sejr 
Eriksen 2011 (inventar).
 Tegninger. NM. Ferd. Richardt 1867 (prospekt af 
kirken); Hother Paludan 1936 (plan, facader, snit, gul-
ve, vindue, varmekælder, alterskranke og dørfløje); Vil-
helmsen, Marxen og Bech-Jensen 1999 (plan og snit, 
kopier). Poulsen & Partnere, Thisted. Poul Hansen og Ib 
Lydholm 1975 (plan, snit og facader). arkitekterne Ib 
Lydholm og asger Thomsen 2000 (nye trævinduer).
 Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, »Dendrokrono-
logisk undersøgelse af tagkonstruktion i Dybe kirke, 
Ringkøbing amt«, nnU rapport nr.2, nationalmu-
seet 2011 (Hylleberg Eriksen 2011a); samme, »Dendro-
kronologisk undersøgelse af vinduesramme fra Dybe 
kirke, Ringkøbing amt«, nnU rapportblad nr. 10, na-
tionalmuseet 2011 (Hylleberg Eriksen 2011b).  

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og 
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved 
Hugo Johannsen, kalkmalerier, inventar og gravmin-
der ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog orgler 
ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter 
Zeeberg (latin) og Mirjam Gebauer (tysk). Korrektur 
ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse 
ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2011.

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:

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1987 ff. (Syns
prot.).
 LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Dybe Kirkes regn-
skaber 1584-1652 (C-KRB-70); Pastoratsark. Syns-
protokol 1862-1925 (CP 495, C-37, Synsprot.). Me
nighedsrådsark. Menighedsrådets forhandlingsprotokol 
1912-64 (M-19 301-1); Synsprotokol 1926-87 (M-19 
301-3, Synsprot.); Viborg landstings skøde og pantebøger. 
Skodborg-Vandfuld Herreders Skøde- og Panteprot. 
1799-1808, vedr. 19. nov.1801 og 14. aug. 1806 (B77b 
- SP 4).
 NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykir
ker, V, 1890, 342 ff. (Uldall 1890). Notebøger. abildgaard, 
VIII, 170 (Abildgaard);Indberetninger. H. C. Strandgaard 
1879 (kalkmalerier); J. B. Løffler 1880 (bygning, inven-
tar og gravminder, Løffler 1880); Chr. axel Jensen 1922 
(inventar); Poul Jensen 1922 (kalkmalerier og inven-
tar); Egmont Lind 1940 (kalkmalerier); Olaf Hellvik 
1968 (kalkmalerier); Mogens Larsen 1976 (kalkmale-
rier); Robert Smalley og Ole alkærsig 1990 (kalkma-
lerier); Kirsten Trampedach og Peder Bølling toft 1999 

Fig. 58. ydre set fra nord. Foto Hugo Johannsen 2011. – Äußeres aus Norden.
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marks arkitektur, 6), Kbh. 1981, 10-13; Claus ahrens, 
Die Frühen Holzkirchen Europas, 1-2, Stuttgart 2001, 1, 
178-206; 2, 197-212, 247-51. 
15 Således er fældningstidspunktet for tre planker fra 
Skt. Stefans (stav)kirke, Lund, med stor sikkerhed da-
teret til vinteren mellem 1049 og 1050, jf. anders W. 
Mårtensson, S:t Stefan i Lund, Lund 1980, 136 f.; nati-
onalmuseets berømte hammerbånd fra Hørning Kirke 
(Randers amt, Sønderhald Hrd.) er dateret til mellem 
1060 og 1070, jf. niels Bonde, Kjeld Christensen, Orla 
H. Eriksen og Kent Havemann, »Dendrokronologiske 
dateringsundersøgelser på nationalmuseetn«, Arkæolo
giske udgravninger i Danmark 1990, Kbh. 1991, 234. – 
*Vinduesrammen fra Framlev Kirke (nM D nr. 2564), 
som sekundært er udskåret i en stavplanke, der genan-
vendtes i stenkirken (DK Århus 2037), har ikke kunnet 
dateres.
16 Buens issepunkt sidder for skibets vedkommende hhv. 
128 cm (øst) og 120 cm (vest) under murkronen, mens 
afstanden for korets nordvindue kun udgør 85 cm.
17 LaVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1793-
1815 (C 4-704-09).
18 1816 manglede således en vindskede ‘på østre ende 
af kirken’, jf. LaVib. Provsteark. Ringkøbing nordre 
amtsprovsti. Synsprot. for kirker og præstegårde 1812-
35 (C 39H-1). 
19 Jf. brev fra konservator Poul Jensen til nM, dateret 
29. maj 1922. 
20 1891 ønskede man skibets gulv nylagt med ‘ternede 
fliser’ som i Flynder, jf. Synsprot..
21 LaVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. 
Synsprot. for kirker og præstegårde 1826-74 (C 40-
2-4).
22 Sådanne vindskeder med brandstang var endnu ofte 
benyttet i 1800’erne, jf. Lomborg (s. 735) og †Harbo-
øre (s. 1268, fig. 18). 
23 PræsteindbWorm I, 88-89.
24 LaVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 
1765-68 (C 4-775); DaAtlas 634; Abildgaard VIII, 170.
25 Jf. brev i nM af 27. okt. 1856 fra J. G. Levetzau, 
Overdirektoratet for de Kongelige Kunstsamlinger, til 
J. J. a. Worsaae. Foranledningen til denne henvendelse 
var en indberetning fra biskoppen i Ribe via Kultus-
ministeriet, hvori man foreslog en vedligeholdelse af 
det pågældende »Fresco Malerie«. Tilsyneladende blev 
denne opfordring dog ikke fulgt op.
26 Jf. også Magnus-Petersen, Kalkmalerier 41.
27 Jf. indb. ved Lise Thillemann 2006, 6. En ajourført 
redegørelse for kalkmaleriernes udformning og kon-
servering findes på nationalmuseets website (www.
natmus.dk). 
28 Indb. i nM. Jf. også indb. fra H. C. Strandgaard 20. 
sept. 1879 om Vandfuld Hrd. 
29 Indb. ved Poul Jensen.
30 notat af 18. feb. 1938 i nM; jf. herfor også Peder 
Bøllingtofts indb. 2002.

1 Oldemoder 113.
2 Kronens Skøder II, 343-44.
3 LaVib. Viborg landstings skøde og pantebøger. Skodborg-
Vandfuld Herreders Skøde- og Panteprot. 1799-1808, lyst 
19. nov.1801 (B77b - SP 4).
4 Ra. DaKanc G 119. Originale skøder til kongen på 
jus vocandi (1799)-1828.
5 LaVib. Viborg landstings skøde og pantebøger. Skod-
borg-Vandfuld Herreders Skøde- og Panteprot. 1799-
1808, lyst 14. aug. 1806 (B77b - SP 4).
6 LaVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. for Ringkøbing 
amt 1809-30 vedr. 31. okt. 1809 (C 4-846).
7 LaVib. Menighedsrådsark. Menighedsrådets forhand-
lingsprot. 1912-64 (M-19 301-1).
8 LaVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1652 (C-KRB- 
70).
9 Således betalte kirken i 1625 to murermestre samt 
en pligtskarl for at færdiggøre de forfaldne stetter, og 
1634 betaltes murermesteren for at reparere på porten 
og alle tre stetter, jf. LaVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584- 
1652 (C-KRB-70).
10 LaVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
11 Synsprot.
12 Et beslægtet eksempel på et kor af granitkvadre, som 
opførtes øst for en stavkirke og en tid lang fungerede 
sammen med denne, indtil skibet føjedes til, påvistes 
1957 i Vorgod Kirke (Bølling Hrd.), Elna Møller, »Fra 
Snoldelev til Vorgod«, alfred Kaae (udg.), Videbæk Spa
rekasse 18691968, Videbæk 1968, 7-25.
13 Hylleberg Eriksen 2011b (www.nnu.dk).
14 Om trækirker se bl.a. Elna Møller og Olaf Olsen, 
»Danske trækirker«, NMArb 1961, 35-58; Elna Møller, 
»Træbygningskunsten«, Hakon Lund og Knud Millech 
(udg.), Danmarks Bygningskunst, Kbh. 1963, 9-37; Hu-
go Johannsen og Claus M. Smidt, Kirkens huse (Dan-

Fig. 59. Detalje af tårnets vestside med udflyttede ro-
manske granitkvadre (s. 1539). Foto Hugo Johannsen 
2011. – Detail der Westseite des Turmes mit versetzten ro
manischen Granitquadern.
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36 Indb. ved Lise Thillemann 2006.
37 axel Bolvig, Politikens bog om Danmarks kalkmalerier, 
Kbh. 2002, 109.
38 Om Lemviggruppen, se Robert Smalley, »Hjerte til 
Gud«, DaKalkmalerier 6, 148-49.
39 For senmiddelalderlige billedgengivelser, jf. Eva Lou-
ise Lillie, »O vos omnes qui transitis per viam … The 
quotation from Lamentations 1,12 in Danish medieval 
visual art«, i Eva Louise Lillie og nils Holger Petersen 
(red.), Liturgy and the Arts in The Middle Ages. Studies 
in Honour of C. Clifford Flanigan, Kbh. 1996, 205-20. 
Endvidere Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Jo-

31 Indb. ved Egmont Lind 1940.
32 Det turde dog være ukorrekt, når Lind (jf. ovf.) hæv-
der, at østkappens korsfæstelsesbillede ikke havde været 
fremme i ældre tid, dvs. da Magnus-Petersen 1895 om-
talte kalkmalerierne (note 26), 41. Korsfæstelsesscenen 
blev således direkte omtalt hos Uldall 1890 345 og har 
antagelig også været set af Løffler 1880 samt vel ligele-
des af abildgaard.
33 Jf. også indb. 1976 og 1985 ved Mogens Larsen og 
2002 ved Peder Bøllingtoft.
34 Indb. ved Robert Smalley og Ole alkærsig 1990.
35 Indb. ved Mette K. Jensen og Lise Thillemann.

Fig. 60a-d. Facader 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1975.  Poulsen & Partnere, Thisted. – 
Fassaden. 
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634, note a. Som angivet hos Løffler (Løffler 1880) var 
teksten på daværende tidspunkt mere utydelig, og ver-
bet ’mure’ læstes som »ma(le)«.
41 Dorrit Lundbæk, »Fabelvæsener i sengotisk kalk-
maleri i Danmark og deres forudsætninger«, JySaml 
2,9, 1970-72, 1-83, spec. 3. I almindelighed har anven-
delsen af profane og til dels groteske figurer i bogil-
lustrationer, kalkmalerier og kirkeligt inventar, oftest 
i marginale placeringer, været hyppigt diskuteret, jf. 
senest bl.a. Kersti Markus (red.), Images in the Margins. 
Nordic Studies in Medieval Art/ Bilder i marginalen. Nor
diska studier i medeltidens konst¸Tallinn 2006; Elaine C. 
Block, Profane Images in Marginal Arts of the Middle Ages, 
Turnhout 2009.
42 For en datering o. 1525 af alle korhvælvets malerier 
uden nogen sondring mellem de forskellige faser, jf. 
axel Bolvig, Politikens bog om Danmarks kalkmalerier, 

hannsen, Lyngby Kirke (LyngbyBogen 1995-97), Kbh. 
1997, 42 f., For anvendelsen af skriftstedet, ikke mindst 
i musikalsk form, i forbindelse med påskeliturgien, jf. 
nils Holger Petersen, »Liturgical Representation and 
Late Medieval Piety«, i Liturgy and the Arts (jf. ovf.), 
181-204.
40 PræsteindbWorm I, 89 anførte: »anno 1517 lod her 
Matz Krabbe præst i Dybbech denne huelling mure«; 
1765 læstes: »Her. mans (?): Krab, sogen Præst i Di-
bek, Lod mure thz Hvelning anno Dm. M:d:xvii«, jf. 
LaVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 
1765-68 (C 4-775). Abildgaard (fig. 63), afskrev: »her:m
ans:krab:sogen:presth:i:dybeck:/lod:mur(e) thz:hveli(n)g 
anno: dni:m:d:xvii.«. DaAtlas 818 bringer et referat af 
teksten med omtale af, at hr. Mogens Krabbe, kirkens 
sognepræst, 1517 havde ladet hvælvingerne bygge. En 
tilsvarende normaliseret afskrift står i HofmFund IV, 

Fig. 61. Detalje af kirkens nordside set fra øst (s. 1538). Foto Hugo Johannsen 2010. 
– Detail an der Nordseite der Kirche aus Osten.
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54 Trakturen blev på et tidspunkt omstillet, så orglet 
transponerede en halv tone ned.
55 Jf. også parrets stiftelser for en enkebolig og for sog-
nets fattige, hhv. 1753 og 1756, HofmFund IV, 635-40. 
Om tavlen, her dog betegnet som et epitafium, selvom 
de nævntes dødsdata ikke er angivet, jf. Carsten Bach-
nielsen, »Døde med skøde. Bidrag til epitafiets foran-
derlige form og funktion«, KirkehistSaml 2012, 87-111. 
56 Hobrokøbmanden Laurids Christensen Stistrup og 
hustru oprettede 1749 et legat til uddeling af bibler til 
almuen i Danmark-norge og den dansktalende del af 
Slesvig, jf. også note 59; se endvidere Hans Gjedsted, 
En klat mørtel – og flere sten til Gislum og Vognsild Sognes 
historie i 1700årene, Gislum 2006. 
57 Jf. Johan arndt, Lyset i Mørket eller Fire Bøger om den 
sande Christendom/ Sex Bøger om den sande Christendom 
(  ), jf. Biblioteca Danica I, Kbh. 1877, 404-05 og sam-
mes ParadjsesVrtegaard , der ligeledes udkom på dansk 
i talrige oplag, jf. Biblioteca Danica I, 30. 
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Fig. 62. Helgengrav, udhugget i romansk alterbord (s. 
1557). Foto arnold Mikkelsen 2011. – Heiligengrab in 
romanischen Altartisch gehauen.

Fig. 63. Indskrifter på †altertavle og på korhvælvets 
nordkappe (s. 1550, 1560). Fra Søren abildgaards no-
tebog, VIII. – Inschriften auf †Altarbild und der Nordhälfte 
des Chorgevölbes.
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Fig. 64. Korbuekrucifiks, o. 1450 (s. 1557). Foto arnold Mikkelsen 2010. – Chorbo
genkruzifix, um 1450.
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DIE KIRCHE VOn DyBE

nördliche wieder geöffnet, während das östliche 
und etwas größere jetzt wieder verblendet ist 
und es sich bei dem südlichen um eine moderne 
Rekonstruktion handelt. Die Fenster des Schiffes 
sind kleiner als die des Chores und vielleicht nach 
den Rahmen der Holzkirche disponiert, welche 
wiederverwendet wurden. Sie sitzen niedriger 
als die des Chores und unterstreichen so auch 
den Zeitunterschied zwischen den beiden ab-
schnitten. Im Inneren werden Chor und Schiff 
durch einen  Chorbogen aus Granitquadern mit 
Kämpfergesims und Sockeln verbunden (S. 1246, 
fig. 3). Der Dachgiebel des Chores ist umgemau-
ert, während der östliche Dachgiebel des Schiffes 
(abb. 19) bewahrt ist und deutlicherweise in 
zwei Etappen gebaut wurde, so wie ja auch die 
Kirche etappenweise erbaut wurde. Eine schmale 
rundbogige Tür kann eine ursprüngliche und an 
der Westseite bloß umgemauert worden sein.
 Der Turm gehört so wie auch eine Reihe ande-
re der Umgebung, z.B. Lomborg, Fabjerg, Vand-
borg und Trans zu einer Gruppe von Gebäuden, 
die auf das Vorbild von Holstebro und vermutlich 
auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurückgehen 
(S. 204). Der Turm erschien ursprünglich mar-
kanter in seinem Äußeren durch Fenster zu bei-
den Zwischenstockwerken sowie pinkelverzierte 
Ver blendungsgiebel – Details, die verschwanden 
durch die außenverkleidung und Stutzung der 
Giebel (vgl. abb. 16) aufgrund der rauhen Witter-
ung. Der Turmraum ist mit dem Schiff durch eine 
spitzbogige arkade verbunden und durch ein 
Gewölbe überdeckt. Der aufgang zu den obe-
ren Stockwerken geht durch eine Klappe in der 
Südkappe vor sich. Von den oberen Zwischen-
stockwerken führt eine flachbogige Türöffnung 
stufenweise zum Dachboden des Schiffes.
 Die Vorhalle wurde vermutlich zur gleichen 
Zeit hinzugefügt wie der Turm und wurde mit 
Klosterziegeln gebaut, ergänzt durch eine Reihe 
Quader vom Durchbruch des Schiffswestgiebels. 
Das markanteste Detail ist die große rundbogige 
Verblendung (abb. 15) –  ein Detail, welches 
auch von einer Reihe westjütländischer Vorhal-

Die Kirche liegt in der Mitte der Gemeinde und 
ist von Pfarrhof, Elektrizitätswerk und Schule 
umgeben (vgl. abb. 1), die sich heute alle in pri-
vater Hand befinden. Der Friedhof, welcher die 
alten Grenzen bewahrt zu haben scheint, ist von 
den typischen steinbesetzten Erddeichen umge-
ben. Zwei der gemauerten Portale, die typisch 
für die Friedhöfe der Gegend waren, sind noch 
erhalten (abb. 4-5).
 Der Kern des Gebäudes ist eine romanische 
Quadersteinkirche mit Chor und Schiff. Dazu 
wurde im Spätmittelalter im Westen ein Turm 
hinzugefügt sowie eine Vorhalle mit Südtür. Eine 
analyse des Mauerweres zeigt, dass die Kirche in 
Etappen gebaut wurde mit dem Chor als erstem 
abschnitt. Der Umstand, dass das unterliegende 
Terrain nach Osten abfällt, deutet darauf hin, dass 
nicht auf jungfräulichem Boden gebaut wurde, 
sondern an einer älteren Kirche, die gradweise 
durch das jetzige Gebäude ersetzt wurde. Des be-
stätigt ein *Fensterrahmen, der von einer †Holz
kirche (abb. 14) stammt und nachfolgend im 
westlichsten Fenster an der nordseite des Schif-
fes wiederverwendet wurde, von wo er 1936 
herausgenommen wurde. Der Rahmen wurde 
jetzt dendrochronologisch analysiert und auf um 
1080-1100 datiert.
 Die Quadersteinkirche ruht auf einem Dop-
pelsockel, dessen oberstes Glied von einer Rille 
geschmückt ist, so wie dies auch in Hygum der 
Fall ist (S. 1373, außerdem S. 1246, abb. 13 und 
14). Die Rückmauern sind auch im Chor und 
im östlichsten Teil des Schiffes mit Quadern 
verkleidet (vgl. Rom S. 772), während die Mau-
ern im restlichen Teil der norm entsprechend 
verputzte und weiß getünchte Feldsteine sind. 
Von den zwei Türen des Schiffes ist die südli-
che im Gebrauch, während die nördliche (abb. 
10) verblendet wurde. Die Türen sind rechteckig 
mit monolithen Fensterstürzen und im norden 
sieht man, dass der Sockel ursprünglich in der 
Öffnung als Schwellenstein weitergeführt wor-
den war, vgl. zum Beispiel Engbjerg (S. 1340). 
Von den drei Fenstern des Chores wurde das 
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Reliquienversteck (abb. 31, 62) und das Tauf-
bekke (abb. 38). aus dem Spätmittelalter stammt 
das Chorbogenkruzifix von um 1450 (abb. 31, 
64), welches seit 1921 hinter dem altartisch ange-
bracht ist. Etwas jünger, wohl von um 1500-1550, 
sind vermutlich die silbernen altargeräte (abb. 34).
 aus der frühen Regierungszeit von Christian 
IV. stammt die 1607 erworbene Kanzel (abb. 41), 
bei der es sich vermutlich um eine arbeit des so-
genannten Vandfuld-Meisters Kristen Spend aus 
Lemvig handelt. aus der gleichen Zeit, von um 
1600, ist eine frühere altartischpaneele (abb. 42, 
44), die seit 1921 als Teil der †Orgel verwendet 
war sowie der Taufhimmel (vgl. abb. 41), der 
ebenfalls seine Platzierung verändert hat und 
jetzt über der Kanzel hängt. Die altarleuchter 
(abb. 37) wurden 1618 eingekauft, während die 
Kirchenglocke (abb. 48), die 1624 von dem Ko-
penhagener Gießer Rudolf Borchardtsen datiert 
und signiert wurde, nach der Inschrift zu urteilen 
ursprünglich für die Kirche des südlich von Ko-
penhagen gelegenen Ortes Ishøj vorgesehen war. 
 Die Veränderungen des 18. Jahrhunderts be-
zeugen u.a. die kopierte Inschrift des Kreuz-
baums, die auf 1703 datiert ist (abb. 32) und die 
Taufschale (abb. 39-40), die im gleichen Jahr von 
einer Privatperson gestiftet wurde. allerdings war 
die Schale wesentlich älteren Datums und ist mit 
der Jahreszahl 1590 versehen und den allianz-
wappen für Bjørn Kaas und Christence niels-
datter. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
trugen Probst Christian arnth Brasch und Gat-
tin Gjertrud Kjær zur ausstattung der Kirche bei: 
1751 stiftete der Probst einen sechsarmigen, über 
dem Taufbecken aufgehängten Kronenleuch-
ter (abb. 47), während eine große Stiftungstafel 
(abb. 45-46) 1786 nach Braschs Tod auf Initiative 
der Witwe zurückzuführen ist. Die Tafel stammt 
von dem Maler, Bildschnitzer und Poeten Knud 
Hansen Friis, der Küster in Trans und geboren in 
Dybe war. 
 aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
stammen das frühere altargemälde (abb. 33), 
das 1835 von Eleonore Christine Harboe sig-
niert wurde; außerdem die apostelgemälde (abb. 
41) auf der Täfelung der Kanzel, die von 1845 
vom Maler aus Lemvig J. B. Gjørup stammen. 

len, z.B. nørre nissum und Bøvling (S. 644, 
826), bekannt ist. – Das Chorgewölbe wurde ei-
ner Inschrift zufolge (vgl. kalkmalerier S. 1551) 
1517 erbaut. Der Chor und das Schiff haben den 
größten Teil ihrer mittelalterlichen Dachwerke 
aus  Eichenholz bewahrt. Durch dendrochrono-
logische analyse wurde der Baumfällzeitpunkt 
auf um 1395-1400 bestimmt.
 Von den vielen nachmittelalterlichen Repara-
turen und Änderungen ist die markanteste die 
Einsetzung von großen rundbogigen Fenstern an 
der Südseite des Schiffes im Jahre 1882. 

Wandmalereien. In Chor und Turmraum sind 
spät- und nachmittelalterliche Wandmalereien 
zu finden, die zwischen 1517 und 1570 entstan-
den (abb. 21-27). am bedeutendsten sind die 
Gemälde im Chor, welche die vier Gewölbe-
kappen bedecken. Sie wurden in verschiedenen 
Etappen übereinander aufgetragen und enthalten 
Inschriften, welche das Entstehungsjahr (1517) 
des Chorgewölbes und damit vermutlich auch 
das alter der ältesten Gemälde angeben sowie die 
Identität des Initiators (Mads Krabbe, Gemein-
depfarrer in Dybe). auch sieht man den namen 
des Malers (Esger andersen) und die Initialen 
einer weiteren Person (»R.M«), möglicherweise 
der Maler einer späteren Etappe. Bemerkenswert 
ist außerdem, dass die Verzierung nie bzw. an-
scheinend nur teilweise nach der Reformation 
übertüncht wurde. aufgrund von Feuchtigkeit 
und Verschmutzung musste sie jedoch viele Male 
renoviert werden, zuletzt 2003/04.
 Die Gemälde zeigen in der Ostkappe eine Kreu-
zigungsszene, die teilweise eine ältere Darstellung 
des gleichen Motivs überdeckt. Die mitfolgende 
lateinische Inschrift enthält eine Fürbitte für die 
Seele des Malers, Esger andersens, und ein Zitat 
aus den Klageliedern des Propheten Jeremias, wel-
che im Spätmittelalter oft mit Beschreibungen oder 
rituellen Inszenierungen der Leidensgeschichte 
Christi verbunden waren. Die übrigen Kappen 
zeigen Ranken mit verstreuten Fabelwesen.

Inventar. Das Mittelalter ist mit mehreren Inven-
targegenständen repräsentiert. am ältesten ist der 
romanische altartisch mit einem noch sichtbaren 
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wie deren gemeinsamer Gattin Else nielsdatter. 
Das kolorierte Monument, welches in Sandstein 
gehauen und in einen reichen Holzrahmen ge-
fasst ist, ist nahe verwandt mit einem zeitgenös-
sischen Epitaph in der Kirche von Gudum. Beide 
können eventuell dem Bildhauer Peder Hansen 
aus Skive zugeschrieben werden. Dazu gesellen 
sich insgesamt fünf Grabsteine, wovon jedoch 
nur drei identifiziert werden können: Ein Stein 
für ein Kind (abb. 52), um 1673, für niels Lau-
ridsen, †1673, ein Inschriftenstein (abb. 53), um 
1705, für Jens nielsøn Øe, (†1705) mit Gattin 
Vibeke Lauridsdatter Bording und ein entspre-
chender Stein (abb. 54), um 1744, für Jørgen 
Berntsen Wedel (†1744). Die beiden letztge-
nannten waren ebenso wie der Epitaph Monu-
mente für die Gemeindepfarrer der Kirche.

Die älteren Teile des Gestühls (abb. 28-29) stam-
men vermutlich auch von diesem Zeitpunkt. 
Verschiedene kleinere Inventargegenstände, u.a. 
Taufkanne, Oblatendose, altarschale und Sieben-
leuchter stammen vom Ende des Jahrhunderts 
und vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Zeugen 
der durchgreifenden Renovierungen von 1921 
und 1937 sind u.a. eine Tafel für die nummerta-
feln, Pastorentafel, altarschranke, altarkanne und 
Kirchenschiff (abb. 28-29, 43, 36). Die Orgel 
(abb. 29) stammt von 1983. 

Grabmale. Die Kirche hat mehrere Grabmale aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert. am bedeutendsten 
ist der Epitaph (abb. 49-51), vermutlich 1695, für 
die Gemeindepfarrer Ingvar abrahamsen (†1664) 
und Peder Iversen Hemmet Skjern (†1701) so-


