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Kirke- og Undervisningsministeriet i håbet om her at 
finde støtte til planerne.5 Ved en lokal indsamling hav-
de man allerede tilvejebragt 15.000 kr., ligesom man 
havde kontaktet arkitekten Kristoffer Varming, der var 
barnefødt i Sahl som søn af den tidligere sognepræst, 
Ludvig Varming (s. 2913). Den lokale tilknytning og 
den omstændighed, at han under byggeriet ville kom-
me til at samarbejde med sin tidligere læremester, tøm-
rer Jens Linde, overbeviste arkitekten, der i første om-
gang var tøvende over for at påtage sig opgaven, jf. også 
fig. 23a-b . Udbruddet af Første Verdenskrig bremsede 
dog byggeplanerne, og først 1920-22 gennemførtes 
projektet med yderligere statstilskud på 75.000 kr.6 
Grundstenen blev lagt 6. maj 1920 med indvielse 27. 
aug. 1922, idet ceremonien blev forestået af stiftsprovst 
Oluf Olesen under den daværende biskop, Peter Ga-
briel Kochs sygdom.

Lokaliteten Herrup (»Heyrup«) er første gang nævnt 
1547 i en fortegnelse over det gods, som Iver Juel med 
overtagelsen af Stubber Kloster (s. 3236) fik bekræf-
telse på; formentlig bestod bebyggelsen da blot af en 
enkelt gård, »Heyrup Gaard«, som omtalt 1548.1 Om-
rådet, med ejerlavsbetegnelsen »Sevel Sønderhede« el-
ler »Sevel Søndersogn«,2 hørte under Sevel Kirke indtil 
2010, hvor det blev udskilt som selvstændigt sogn. 
Distriktet var således fra kirkens opførelse 1920-22 og 
frem til sognedannelsen anneks til Sevel. Kirken havde 
selveje fra første færd.3 I fælles pastorat med Sevel og 
Trandum (s. 3160 og 3255).
 Ønsket om egen kirke opstod i begyndelsen af 
1900-tallet, hvor området særligt i det første tiår op-
levede en markant befolkningstilvækst.4 Denne, kom-
bineret med den store afstand til kirken i Sevel, foran-
ledigede sognefolkene til 1914 at rette henvendelse til 
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Fig. 1. Ydre set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the south.
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oprettet 1985.10 Det nye areal mod øst henligger 
som grønt område med vekslende beplantning 
og strækker sig ud til Fuglebakken i øst og Top-
højvej i sydøst. Det er adskilt fra den egentlige 
kirkegård ved et trådhegn og en bevoksning af 
forskellige træsorter, bl.a. kirsebær.
 Hovedindgangen i syd, der senest er renoveret 
2010, består af tre pudsede piller af gule teglsten, 
opført 1921 af murermester Peder Christensen, 
Herrup. Pillerne har retkantet form med øvre, 
dobbelt falsgesims og pyramideformede afdæk-
ninger med topkors. Mellem pillerne er ophængt 
brunmalede trætremmelåger, der også er anvendt 
i kirkegårdens øvrige indgange: vest for kirken, 
i de nordlige hjørner og ved kapelbygningen i 
sydøst.
 Bygninger på og ved kirkegården. Den nuvæ-
rende redskabsbygning i kirkegårdens nordvestre 
hjørne blev opført 1990 (arkitekt Jørgen Hes-
sellund, Mogenstrup).11 Den øst-vest orienterede 
og hvidkalkede bygning er grundmuret med 
røde tagtegl. Ligkapellet fra 2003 (Arkitektfir-
maet Vilsbøll & Poulsen, Lemvig) er beliggende 
øst for kirkens parkeringsplads og under samme 
tag som graverkontor og toilet. Den murede og 

Kirken blev opført på bar mark nogle hundrede 
meter vest for landsbyens daværende, sparsomme 
bebyggelse, men omgives nu helt af nyere par-
celhuskvarterer, Fuglebakken mod øst og nord, 
Kirkevænget mod vest. En oprindelig placering 
ved †landsbyskolen blev sløjfet til fordel for den 
nuværende, idet grundvandsforholdene ved sko-
len vurderedes til ikke at være optimale i forhold 
til de fremtidige gravlæggelser (jf. fig. 24).7 Den 
ændrede beliggenhed, der medførte, at kirken nu 
blev opført nord og ikke syd for vejen, nødvendig-
gjorde korrektioner i det projekterede tegnings-
materiale (jf. ndf.).
 Kirkegårdens hegn og indgange. Til kirkegårdens 
oprindelige del, der hovedsagelig strækker sig 
nord og øst for kirken, idet denne er placeret i 
kirkegårdens sydvestre hjørne, blev 1965 tilkøbt 
et større areal mod øst, der dog først blev ind-
viet 1979.8 Den ældste del, der tilsyneladende fra 
starten var omgivet af stengærder på alle sider,9 
hegnes nu kun mod syd og vest af stenklædte 
jorddiger. Langs vestdiget er plantet et læhegn, 
inderst med en bøgehæk, der tillige udgør af-
grænsningen mod nord, hvor et supplerende 
trådhegn er opført. Stendiget mod vest blev gen-

Fig. 2. Kirkegårdsmonument, o. 1980-84, udført af Arne Jensen (s. 3281). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Churchyard monument, c. 1980-84, made by Arne Jensen.
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med ‘flammer’ af lysere sten 102 cm høj. På for-
siden er i øvre, højre hjørne relief af en sol, hvis 
stråler falder på et liggende kors. På bagsiden ses 
kunstnerens signatur, et sammenskrevet: »AJ« for 
stenhugger Arne Jensen. I kirkegårdens sydøstre 
hjørne.

hvidskurede bygning er nord-syd orienteret og 
ligeledes tegltækt. Kapellet optager nordenden 
med indgang gennem en fladbuet port i gavlen. 
Rummet, der får lys via et korsformet vindue 
i trekantgavlen, er på hele sydvæggen forsynet 
med en baggrundsbelyst indskudsvæg med kors. 
Foran væggen er i samspil med den mønsterlagte 
gulvbelægning af gulflammede og sorte klinker 
opstillet en tregruppe af granitsteler.
 †Bygninger. Noget tid efter kirkens indvielse 
blev der på forpladsen mod syd opført en †kirke-
stald (nedrevet 1972), der senere blev anvendt til 
opbevaring af redskaber, og i kirkegårdens nord-
vesthjørne et †nødtørftshus, sidstnævnte – som 
indgangspillerne – bygget af Peder Christensen.9 
Nødtørftshuset blev sløjfet 1954, hvor der blev 
indrettet toiletter i kirkestalden; tilsyneladende 
blev der opført et †skur i stedet.3 1972 opførtes 
vest for kirken en †redskabs- og toiletbygning (byg-
ningskonstruktør Peder Bech, Frederikshavn), der 
blev nedrevet senest o. 2003. Kirkegårdsmonument, 
o. 1980-84 (fig. 2 og 4), bauta, af mørkegrå granit 

Fig. 3. Kirken set fra syd. Ældre foto. I Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – The church seen from the south.

Fig. 4. Detalje af kirkegårdsmonument, o. 1980-84, 
Arne Jensens signatur (jf. fig. 2, s. 3281). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – Detail of churchyard monument, c. 
1980-84, Arne Jensen's signature (cf. fig. 2).
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i taglinjen hæver sig op og afsluttes af en kraf-
tig toptinde. Skuefacaden flankeres endvidere af 
støttepiller i øst og vest, der er opført i flugt med 
facaden; denne detalje, der yderligere fremhæver 
indgangspartiet, genfindes på Varmings ældre kir-
ke i Vinderup (s. 2917).
 Døre og vinduer. Den brede syddør i våbenhuset 
er indrammet af en klassicistisk opbygning i form 
af pilastre kronet af en retkantet og glat arkitrav 
hvorover en lav, bredt profileret trekantgavl; kir-
kens vinduer er alle retkantede i kurvehanksbuet 
spejl.
 I det indre er kor og skib opdelt ved en tri-
umfmur med kurvehanksbuet korbue med fals til 
begge sider (fig. 9 og 18). Den høje bue skyder 
sig op i trekantgavlen, idet korloftet udgøres af et 
fladbuet tøndehvælv af træ, mens skibets hævede 
bræddeloft er fastgjort til spærenes nedre del og 
hanebåndenes underside; loftet understøttes af en 
tværgående stol med hængeværk. I triumfmurens 
sydside er der fra koret en gennemgang til prædi-
kestolen (s. 3290), hvis overdel hviler på et muret 
podium. 
 Det i grundplan kvadratiske tårn i vest rejser 
sig i fire stokværk, der dækkes af et pyramidetag. 
I understokværkets nordlige del er 2002 indret-
tet et tekøkken og mødelokale (Arkitektfirmaet 
Vilsbøll & Poulsen, Lemvig), der via sekundære 
døre i øst og syd står i forbindelse med henholds-

BYGNING

Kirken er som nævnt opført 1920-22 efter teg-
ning af Kristoffer Varming, mens murer- og tøm-
rerarbejdet blev udført af murermestrene Thom-
sen, Vinderup og Madsen, Sevel, samt tømrerfir-
maet Brdr. Linde, Sevel, under tilsyn af arkitekt 
Kr. Kusk Søndergaard, Viborg.12 Varmings kirke 
er en historiserende bygning opført over en tra-
ditionel grundplan bestående af et kvadratisk kor 
i øst, et bredere, rektangulært skib samt et tårn i 
vest og et våbenhus på sydsiden. Planerne måtte 
dog ændres undervejs, idet våbenhuset på arkitek-
tens første forslag var placeret på kirkens nordside, 
der, såfremt den oprindeligt planlagte opførelse af 
kirken ved siden af skolen var gennemført, ville 
have udgjort kirkens skuefacade mod vejen (jf. fig. 
23a-b og 24). Varming benyttede lejligheden til 
også at omforme bl.a. dørindramningen og korets 
grundplan, der i stedet for en polygonal østafslut-
ning nu fik den mere enkle, retkantede form. 
 Materiale og teknik. Bygningens pudsede og 
hvidtede mure er opført af røde teglsten i nor-
malformat lagt i krydsskifte over en sokkel af klø-
vet kamp, der er bindig med facaderne.13 Flanke-
murene krones af en flerleddet gesims, og korets 
trekantgavl er beriget med tre højblændinger af-
sluttet af trappestik. Dekorationen er gentaget på 
våbenhusgavlen, hvis øvre del ved et lodret afsæt 

Fig. 5. Plan. 1:300. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019 efter 
tegning af Kristoffer Varming 1919 (jf. fig. 7a), suppleret af An-
ders C. Christensen 2019. Signaturforklaring s. 9. –  Plan. Key 
on p. 9.
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 En ombygning af tårnrummets indre blev som 
ovenfor nævnt udført 2002.
 Gulvene i kirken er senest renoveret 1996. I 
kor og skib, førstnævnte hævet et trin over ski-
bets, består belægningen af gule, diagonallagte 
Hasleklinker, under stolene og bag knæfaldet, 
der hæver sig yderligere et trin, af fyrreplanker. I 
tårnrummet er der ligeledes brede fyrreplanker, i 
trapperum og toilet gulflammede klinker. De tid-
ligere †gulve under stolene bestod af et korkgulv 
på betonunderlag, Hasleklinker i midtergangen.14 
 De småsprossede vinduer i stålrammer er fra 
1968, hvor de erstattede ældre, blyindfattede 
†vinduer med trækarme.
 Tagbeklædningen består siden opførelsen af røde 
vingetegl, dog er tårnets pyramidespids blyklædt. 
 Farveholdning. Murene er overalt, ude som inde, 
hvidkalkede. 
 Opvarmning. Bygningen opvarmes af et elvar-
meanlæg fra 1996, der afløste et ældre †anlæg fra 
1956. Kirkens første varmekilde var en †kakkel-
ovn (jf. fig. 8), der 1929 blev erstattet af en †kalo-
rifer (N. A. Christensen og Co., Nykøbing Mors) 
i skibets nordøsthjørne. 
 En vindfløj over tårnet består af et kugleformet 
led hvorover en fane med årstallet 1920, der kro-
nes af et kors. 

vis skib og trappeopgang. Fra starten fungerede 
rummet som (†)ligkapel med indgang via en 
bred og rundbuet †dør i nord, der er omdannet 
til vindue. I den sydlige del af underetagen, over 
for trappeløbet, er nu etableret et toilet (oprin-
deligt redskabsrum), men her var en periode en 
sekundær dør, der forbandt tårnopgangen med 
skibet. Trappeopgangens oprindelige dør i tårnets 
sydmur er endnu i brug. 
 Andet stokværk, hvor kirkens orgel er place-
ret (s. 3293), står i forbindelse med skibet via en 
åbning, hvis form og bredde svarer til korbuens, 
idet issepunktet dog ligger noget højere. Fra åb-
ningen skyder et pulpitur med orgelfacade og 
brystning sig ud i hele skibets bredde. Etagen får 
lys gennem vinduer i syd, vest og nord. Fra tredje 
stokværk, der blot har et mindre vindue i nord, 
er der via en fladbuet åbning adgang til skibets 
loft og ad en mindre trappe til klokkestokværket, 
der har fladbuede og falsede glamhuller, to i hen-
holdsvis øst og vest, et i nord og syd. På tårnets 
sydfacade er murankre med årstallet 1920 samt 
en urskive opsat 2017.
 Ved istandsættelsen 1996 (Vilhelmsen, Marxen & 
Bech-Jensen, Århus) blev der lagt nye gulve, nyt 
varmeanlæg blev installeret og inventaret istandsat 
(s. 3286) samt elinstallationerne udskiftet. 

Fig. 6. Kirken set fra sydvest. Ældre foto. I Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – The church 
seen from the south west.
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Fig. 7a. Planer, snit og opstalter. 1:300. Tegninger ved Kristoffer Varming 1919. – Plans, sections and elevations.
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Fig. 7b. Planer, snit og opstalter. 1:300. Tegninger ved Kristoffer Varming 1919. – Plans, sections and elevations.
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ring i to blågrønne nuancer med forgyldte de-
taljer.
 Alterdug (jf. fig. 9), skænket o. 1974 af unavngi-
ven. 16 Hvidt lærred med tungebort hvori i gen-
nembrudt arbejde kors og kalk. †Alterklæde (jf. fig. 
9), 1922, af rødt plys med kors af guldgaloner og 
tilsvarende borter. 17 †Alterdug, skænket 1922 af 
lærerinde ved Herrup Skole, Else Hermansen.16

 Altertavle (fig. 10), 1922, med maleri, signeret 
og dateret af Axel Hou (»A. Hou 1922«) i nedre 
højre hjørne.
 Altertavlen har arkitektonisk rammeværk med 
storstykke, indrammet af toskanske pilastre og tre-
kantet topstykke. Lavt postament under fremskudt 
profilled. Stafferet i brogede farver med nuancer 
af blågrønt, gråt og rødt samt med anvendelse af 
forgyldning. Pilastrenes skafter er marmorerede 
i grålige og grønne nuancer. På postament står 
med gyldne versaler: »Herre Frels mig« som en 
henvisning til altermaleriets motiv. I topfeltet er 
et sammenskrevet Jesusmonogram.

INVENTAR

Oversigt. Kirkens inventar har et ganske homogent 
præg, idet langt den overvejende del af genstandene 
hidrører fra kirkens opførelsestid 1920-22. Samtidig 
medvirkede arkitekten, Kristoffer Varming, aktivt både 
med tegninger og rådgivning i forbindelse med enkel-
te stykkers anskaffelse. Hovedparten af kirkens teksti-
ler, altersølv, alterstager og -tilbehør samt dåbstilbehør 
blev indkøbt i Dansk Paramenthandel.15 Den ældste 
inventarfortegnelse hidrører fra 1923.3 Blandt nyere 
anskaffelser skal nævnes kirkeskib (1946), messehagel 
nr. 2 (1961), alterkande nr. 2 (1962), klokke og klokke-
spil (1984), kandelabre (1991) samt messehagler nr. 4-5 
(2002-03), vægtæppe (2006) og tårnur (2017).
 Farvesætning og istandsættelser. Inventaret fremstår 
med en bemaling, der senest er fornyet 1996 i for-
bindelse med kirkens restaurering ved arkitekterne 
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen, Århus (jf. s. 3283).

Alterbord (jf. fig. 9), 1922, af træ, 107,5 cm højt, 
206×81,5 cm. Højrektangulære profilfyldinger, 
tre på forsiden og ét på hver af kortsiderne. I det 
midterste fag på forsiden er et reliefkors. Staffe-

Fig. 8. Kirkens indre mod øst, 1922. Foto i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Interior of church towards the east.
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versalindskrift: »INRI«. På bægeret graveret klø-
verbladskors og versalindskrift: »Herrup Kirke«. 
Under foden er Københavnsmærke for 1920 og 
guardejnstempel for C. F. Heise. Disk. 16 cm i 
diameter. Glat, bortset fra cirkelkors på fanen. 
Under bunden er Københavnsmærke for 1921 
og guardejnstempel, svarende til kalkens. Endvi-
dere indgraveret kirkenavn. 
 Oblatæske (jf. fig. 12), 1922, af hvidt porcelæn, 
med guldkors og -kanter. 6 cm høj, 14,5 cm i 
tværmål. Under bunden mærke for Den Kongelige 
Porcelænsfabrik.
 Sygesæt, fælles for Sevel og Trandum kirker (jf. 
s. 3187 og 3263).
 †Ske. Nævnt i inventarierne for 1923 og 1963.3

 Alterkander. 1) (Jf. fig. 12), 1922, af hvidt porce-
læn, samhørende med oblatæske og skål og med 
tilsvarende mærkning. 28,5 cm høj. Guldkant på 
korpus samt forgyldning ved fod og mundings-
kant samt på lågets knop. 2) (Jf. fig. 12), 1962, 
skænket af anonym.16 Af sølv, 23,5 cm høj, af en-

 Altermaleri, 130×90 cm, olie på lærred. Frem-
stillingen viser Jesus redder den synkende Peter efter 
Matt. 14,30-31. Den hvidklædte Jesus med rød 
kappe, gyldenbrunt hår og skæg og med lysglorie 
om hovedet ses vandrende på den oprørte Gene-
serat Sø. Med højre hånd tager han et solidt tag 
i den synkende og tvivlende Peter, der er vist til 
venstre, idet han hæver venstre hånd til velsig-
nelse. Peter, hvis underkrop allerede er opslugt af 
vandet, vender i sin fortvivlelse ansigtet direkte 
mod sin Frelser; han har gråsprængt hår og skæg 
og er iklædt brun kjortel. En oval lysglorie ind-
rammer de to figurer.
 Valget af Axel Hou skete på Kristoffer Varmings 
initiativ som alternativ til en kopi af Joakim 
Skovgaards maleri af Den gode Hyrde, i Viborg 
Domkirke, udført af stiftsprovst Olesens datter.18

 Altersølv (jf. fig. 11), 1920-21. Kalk, 22 cm høj, 
lav cirkulær fod med perlebort. En tilsvarende 
pryder det cylinderformede skaft med midt-
knop; herpå er fire diamantbosser med graveret 

Fig. 9. Kirkens indre mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Church interior towards the east. 
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keglestubformet lyseskål. På foden er indgraveret 
med versaler: »Herrup Kirke«.
 Syvstager. 1) (Fig. 14), 1922, skænket af Stine og 
Jens Chr. Mundbjerg.17 50 cm høj. På cirkulær 
fod i to afsæt med indsat skål med bølgekant. Ba-
lusterskaft med vaseformede led mellem skiveled. 
De syv lyseholdere er placeret på rankedannet 
led med volutter. 2) Nyere, 36 cm høj, formet 
som en såkaldt ‘Titusstage’ med ottekantet fod, 
opbygget i pyramideform. 

kel cylinderform med reliefkors på for- og bag-
side. Nederst mærket med graverede, kursiverede 
versaler: »Herrup Kirke«. Ingen stempler.
 Skål (jf. fig. 12), 1922, samhørende med ob-
latæske og alterkande. 11,2 cm høj, 16,6 cm i 
tværmål. Af hvidt porcelæn med guldkant. Under 
bunden er mærke som oblatæske og kande.
 Alterstager (fig. 13), 1922, 47,5 cm høje. Sta-
gerne i middelalderstil hviler på profileret fod 
med kuglestøtter, cylinderskaft mellem kugleled, 

Fig. 10. Altertavle, 1922, med maleri af Axel Hou (s. 3286). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Altarpiece, 1922, with painting by Axel Hou.
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1961.3 Af rødt fløjl af skjoldform, med rygkors 
og kantning af guldgaloner. Rødt silkefor. 3) 4) 
Grøn, af lærred med korsdekoration, dannet af 
smalle gudlidser på ryg- og forside. Gyldent for. 
Mærke for Danish Art Weaving, Tylstrup. 4) 2002, 
skænket af en anonym giver;3 af hvidt lærred med 
korsdekoration, dannet af smalle baner i gyldent 
og med applikationer i gult og rustrødt, der på 
ryggen viser en strålesol. Gyldent for. Mærke for 

 Messehagler. Kirken ejer i alt fem hagler, hvoraf 
den ældste toges i anvendelse ved kirkens indviel-
se 1922 (nr. 1). 1961 anskaffedes endnu en hagel, 
muligvis nr. 2. De øvrige hagler er nyere. 1) Af 
rødt mønstervævet, spansk brokade med rygkors 
af brede, ligeledes mønstervævede guldgaloner og 
smallere guldlidser. Rødt silkefor. Hagelen, der er 
af ældre dato, skænkedes af Kristoffer Varming.17 
2) Muligvis identisk med messehagel, anskaffet 

Fig. 11-12. 11. Altersølv, omfattende kalk (s. 3287) fra 1920 og disk (s. 3287) fra 1921, samt alterkande nr. 2, skæn-
ket 1962 (s. 3288). 12. Altertilbehør fra 1922, omfattende oblatæske, alterkande nr. 1 og skål (s. 3287). Foto Arnold 
Mikkelsen 2018. – 11. Altar plate, comprising chalice from 1920, and paten from 1921, as well as altar jug no, 2, donated in 
1962. 12. Altar vessels from 1922, comprising wafer box, altar jug no. 1 and bowl. 

Fig. 13-14. 13. Alterstager, 1922 (s. 3288). 14. Syvstage nr. 1, 1922 (s. 3288). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 13. Altar 
candlesticks, 1922. 14. Seven-branched candelabrum no. 1, 1922.
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 Alterskranke (jf. fig. 9), 1922, af halvcirkulær 
form med spinkle balustre. Stafferet i rødligt og 
lys turkisgrønt med forgyldte detaljer. Knæfald 
polstret med rødligt stof. Knæleskammel med til-
svarende polstring.
 Døbefont (fig. 16), 1922, udført efter tegning af 
Kristoffer Varming. Af sandsten, 91,6 cm høj, 61 
cm i tværmål. Ottekantet fod, med skaft af tilsva-
rende form. Lav kumme, ligeledes ottesidet, for-
neden af buget form, foroven ligesidet. Stafferet i 
grårødt. 
 Dåbsfad (jf. fig. 15), 1922, 43 cm i tværmål. Glat 
med halvkugleformet midtdel og fane med reli-
efkors i cirkelslag. 
 Dåbskande (jf. fig. 15), 1962, skænket af anonym 
giver.16 26,5 cm høj. Buget korpus på cirkulær 
fod, kugleformet låg med korsdekoration, dannet 
af krydslagte bånd. 
 Prædikestol (fig. 17), 1922, udført efter tegning 
1919 af Kristoffer Varming (jf. fig. 7a-b). Kur-
ven er udformet som et udsnit af en polygon. 
Heraf er den nordvendte side bredest. I de fire 

Gro Aga Sachse, Vævergården, Tylstrup. 5) 2003, 
skænket af Jakob Kudahl, Vinderup.3 af violet lær-
red, med bordeauxrød stribe. Broderet Davids-
stjerne i guldtråd på ryggen; på forsiden gaffel-
kors. Gyldent silkefor.

Fig. 16. Døbefont, 1922 (s. 3290). Foto Arnold Mik-
kelsen 2018. – Font, 1922.

Fig. 15. Dåbsfad, 1922, og dåbskande, 1962 (s. 3290). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 
Baptismal dish, 1922, and baptismal dish, 1962.



3291HERRUP KIRKE

motiver i cirkelmedaljoner. Kurven hviler på en 
kraftig muret stolpe. Himlen er ottekantet med 
cirkulært motiv på undersiden. En muret op-
gang fører fra koret gennem en åbning i trium-
fvæggen. Stafferingen er blågrøn med detaljer i 

storfag er reliefudsmykninger, der regnet fra nord 
viser henholdsvis symbolerne for Tro, Håb og 
Kærlighed (kors, anker og hjerte), Davidsstjerne 
med indskrevet kors og Treenighedssymbol med 
Jesusmonogram og ligearmet kors, de sidste tre 

Fig. 17. Prædikestol, 1922 (s. 3290). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit, 1922.



3292 GINDING HERRED

Fig. 18. Kirkens indre mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Church interior towards the west.
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tion, fritstående, flytbart spillebord på pulpituret. 
Facaden er stafferet i rødligt og blågrønt. 
 †Orgel. o. 1876, med fire stemmer, ét manual. 
Bygget af Knud Olsen, København, til Bjerring-
bro Kirke; herfra 1922 flyttet til Herrup Kirke af 
Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.20 Dispo-
sition (C-c3 ): Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Prin-
cipal 4 Fod, Oktav 2 Fod. Placeret på pulpitur i 
vest med østvendt facade og sydvendt spillebord.
 Salmenummertavler (jf. fig. 9 og 18), heraf de tre 
fra 1922 og en enkelt nyere (o. 1990).21 Fire høj-
rektangulære tavler med lav trekantgavl og profil-
ramme. Hængetal af messing. Sort skriftfelt med 

rødligt, sort og forgyldning. I frisefeltet er anført 
med gyldne versaler på sort bund: »Frygt ikke * 
Tro kun/ Sæden er/ Guds ord/ Lukas 8, v. 11«. I 
skibets sydøsthjørne. 
 Stolestader (jf. fig. 9 og 18), 1922, udført efter 
tegning 1919 af Kristoffer Varming (jf. fig. 7a-b). I 
alt 14 stader i nord, hvoraf den øverste er formet 
som et dobbeltsæde, og ni i syd, hvortil kommer 
et mindre sæde i sydøst til kirkesangerens plads 
og et tilsvarende i sydvest. Gavle med trekantede 
topstykker og tværrektangulære profilfyldinger i 
ryg og bagpanel. Staffering i rødligt med gråt og 
to nuancer af blågrønt; sæder, betrukket med tur-
kisblåt stof. 
 Løse stole. Et antal nyere løse stole med fletsæ-
der er opsat i koret samt ved vestvæggen. Blå-
grøn staffering med grønlige hynder. Bænke. To 
nyere bænke med gråhvid staffering står i våben-
huset.
 Pengebøsse. Tidligst nævnt 1963,3 af messing i 
cylinderform med reliefkors på forsiden og pen-
getragt foroven. Placeret vest for indgangen til 
våbenhuset.
 Dørfløje. Kirkens dørfløje stammer alle fra opfø-
relsestiden, idet fyldingsdøren mellem skib og op-
holdsrum dog formentlig er flyttet fra en tidligere 
placering længere mod syd. Våbenhuset og skibet 
har dobbeltfløjede fyldingsdøre, førstnævnte med 
en ydre plankebeklædning.
 Pulpitur (fig. 18), opsat mellem skibets nord- og 
sydvæg. Brystværnet har 2×6 højrektangulære 
fyldinger. Stafferet i nuancer af blågrønt.
 Orgel (jf. fig. 18) 1978, med fem stemmer, ét 
manual og pedal. Bygget af Frederiksborg Or-
gelbyggeri, Hillerød. Disposition: Manual (C-g3): 
Fløjte 8', Principal 4', Rørgedakt 4', Oktav 2'. 
Pedal (C-f1): Subbas 16'.19 Opstillet på pulpitur i 
kirkens vestende med østvendt facade i balustra-
den. Spillebord på orglets bagside mod vest. Om-
bygget og udvidet til 12 stemmer, to manualer og 
pedal i 2009 af Sven Hjort Andersen, Skævinge. 
Disposition 2009: Hovedværk: Principal 8', Ge-
dakt 8', Unda Maris 8', Gemshorn 4', Oktav 2', 
Mixtur II. Rygpositiv: Fløjte 8', Principal 4', Rør-
gedakt 4', Gemshorn 2', Cornet II. Pedal: Subbas 
16'. Tremulant for RP. Svelle for HV. Koblinger: 
I+II, P+I, P+II. 1 frikombination. Elektrisk ak-

Fig. 19. Vægtæppe, 2006, udført af Lene Abildgaard 
Knudsen (s. 3294). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 
Wall hanging, 2006, made by Lene Abildgaard Knudsen.
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med bladværk og mandshoveder. Balusterskaft 
i fire afsæt, rillet hængekugle med todelt knop, 
halvkugleformet ophæng. Ophængt som nr. 2 og 
3 i skibet. 4-5) Nyere, identiske femarmede kro-
ner med balusterskaft i fire afsæt, oval, glat hænge-
kugle og due som topornament. Ophængt i koret. 
6) Moderne, seksarmet lysekrone. I våbenhuset. 
†Lamper, 1922 (jf. fig. 8). To petroleumshænge-
lamper var ophængt i skibet vest for nr. 1. 
 Lampetter (jf. fig. 9 og 18). Kirken har i alt ti ny-
ere toarmede lampetter på nord- og sydvæggen 
samt to trearmede lampetter på orgelpulpituret. 
 Kandelabre (jf. fig. 9). 1) 1991, 141,5 cm høj. 
Kanneleret skaft på cirkulær fod, hvorpå med kur-
siv er graveret: »Herrup Kirk. 1991«. Fire lyseskå-
le, båret af spiraloprullede led. I koret. 2-3) Nyere; 
to ens kandelabre, 133 cm høje, med cirkulær fod 
og glat skaft, er opstillet på orgelpulpituret.
 Kirkeskib (fig. 20), 1946, betegnet »PAX«, skæn-
ket af menigheden og ophængt på etårsdagen 
for Danmarks befrielse.23 Tremastet orlogsfregat. 
Grøn under og sort og hvid over vandlinjen. 
Navnet er anført med sorte versaler i bagstævnen. 

gyldne versaler (»Dåb« og »Nadver«), lysegråt 
rammeværk. 
 Præsterækketavle (jf. fig. 18), tidligst nævnt 
1990.3 Udformet som salmenummertavlerne, 
med trekantkronet rammeværk. Gylden antikva 
og versaler i det sorte skriftfelt; gråt rammeværk. 
Ophængt på vestvæggen.
 Vægtæppe (fig. 19), 2006, af Lene Abildgaard 
Knudsen. 170×90 cm. Det vævede tæppe, der 
er udført i nuancer af gult, orange, rødligt, grønt 
og blåt samt violet, tager udgangspunkt i påske-
højtiden og viser motiver, der bl.a. hentyder til 
palmesøndag, langfredag og påskemorgen.22

 Belysning. Kirken har i alt seks lysekroner, hvor-
af den ældste hidrører fra kirkens opførelse, mens 
nr. 2-5 tidligst er nævnt 1953, 1959 og 1963; nr. 6 
er registreret 2005. Hertil kommer et antal lam-
petter, tidligt nævnt 1990,3 og tre kandelabre. 
 Lysekroner. 1) 1922 (jf. fig. 9 og 18), ottearmet, 
med spiraloprullede lysearme. Balusterskaft i fem 
afsæt, flade lyseskåle. Glat hængekugle, ophæng 
med skiveled. Østligst i skibet. 2-3) Nyere, identi-
ske ottearmede kroner med spiraloprullede arme 

Fig. 20. Kirkeskib, benævnt »Pax«, 1946 (s. 3294). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 
Church ship, named “Pax”, 1946.
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I forstævnen er som galionsfigur en (freds-)due. 
Ophængt midt i skibet.
 Tårnur (jf. fig. 1), 2017, udført af firmaet Thu-
balka A/S, Vejle. På tårnets sydfacade. 
 Klokke (fig. 21), 1984, støbt af Eijsbouts i Hol-
land som afløsning for *klokke, 1920. 92 cm i 
diameter. Ved mundingsranden er anført med re-
liefversaler: »Støbt til Herrup Kirke 1984 af Eijs-
bouts i Holland til afløsning for kirkens oprin-
delige klokke støbt af B. Løw & Søn København 
1920«. På legemet er anført et vers fra N. F. S. 
Grundtvigs salme fra 1837 (Den Danske Salmebog 
nr. 323): »Jeg kalder på gammel og på ung, mest 
dog på sjælen træt og tung«. På halsen er relieffer 
med Jomfru Maria og barnet samt de hellige tre 
konger. Ophængt i vuggebom.
 Den tidligere *klokke, der var støbt 1920, blev 
1985 skænket til kirken i Wukaki i Nigeria.24 
 Klokkespil (fig. 22), 1984, skænket af Clara 
Linde Brogaard og støbt af Eijsbouts i Holland. 
Omfattende i alt 14 klokker, spændende i dia-
meter fra 36 til 75 cm. På legemet af den stør-
ste er anført med reliefversaler: »Alt hvad I vil at 
menneskene skal gøre mod jer/ det samme skal I 
gøre mod dem«. Ved mundingsranden er desuden 
en giverindskrift: »Skænket af Clara Linde Bro-
gaard«.

Fig. 21. Klokke, 1984, støbt som afløsning for kirkens 
*klokke fra 1920 (s. 3295). Foto Arnold Mikkelsen 
2018. – Bell, 1984, cast as replacement for the church’s *bell 
from 1920.

Fig. 22. Klokkespil, 1984 (s. 3295). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 
Carillon, 1984.
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Fig. 23a. Ikke realiseret projekt ved Kristoffer Varming 1914 (s. 3282). 1:300. Plan, snit og opstalter. – Unrealized 
project proposal from Kristoffer Varming, 1914.
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Fig. 23b. Ikke realiseret projekt ved Kristoffer Varming 1914 (s. 3282). 1:300. Snit og opstalter. – Unrealized project 
proposal from Kristoffer Varming, 1914.
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marts 1547 og 28. marts 1548. Navnets forled synes at 
være afledt af substantivet »hede«, jf. den ældre beteg-
nelse »hethæ«, jf. Danske Stednavne, Stednavneudval-
get og Institut for Navneforskning (udg.), 17, 1, Kbh. 
1976, 237.
2 Gunnar Hallum og Gunnar Noes Mundbjerg, Herrup 
kirke 75 år, Vinderup 1997 (Hallum og Mundbjerg 1997) 
12.
3 Synsprot.
4 Hallum og Mundbjerg 1997 13.
5 Hallum og Mundbjerg 1997 17. Jf. også Johannes Mik-
kelsen og Daniel Kristensen, Sevel Kirke. Historiske rids 
om Sevel Kirke fra fortid til nutid, Vinderup 2012, 48.
6 Beløbet, hvorom der hersker nogen usikkerhed, er 
for nærværende fremkommet på basis af beskrivelsen 
i Hallum og Mundbjerg 1997 17-26. Grundstensdoku-
mentet, indmuret i tårnets sydmur, hvis tekst er gengivet 
i samme, 6, noterer dog en samlet sum på 75.000 kr., 
heraf 60.000 som statstilskud, hvorimod kirkens Syns-
prot. anfører summen til i alt 85.000 kr., hvoraf 10.000 
kr. blev indsamlet lokalt med et statstilskud på 75.000 kr. 
7 Hallum og Mundbjerg 1997 22.
8 Hallum og Mundbjerg 1997 50-51.
9 Hallum og Mundbjerg 1997 25. 
10 Synsprot. Af en kirkegårdsplan fra 1966 (havearki-
tekt C. Walbjørn Christensen, Holstebro) fremgår, at 
hegnet på dette tidspunkt blot bestod af læbeplantning 
mod øst, nord og vest samt stengærde i syd; jf. plan i 
Vinderup Egnshistoriske Arkiv, diverse papirer. 
11 Hallum og Mundbjerg 1997 56.
12 Hallum og Mundbjerg 1997 21-24.

KILDER OG HENVISNINGER 

Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller 
utrykte kilder anvendt i beskrivelsen af Herrup Kirke. 
For en oversigt over arkivalier og litteratur samt for-
kortelser, anvendt i Ringkøbing Amt i almindelighed, 
jf. også s. 54-59. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh. 
1933- er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen for 
det pågældende amt; referencer inden for Ringkøbing 
Amt har dog kun sideangivelse.

Arkivalier. Ved embedet. Synsprotokol 1923- (Syns-
prot.); Diverse papirer.
 Lokalhistorisk arkiv, Herrup. Diverse papirer.
 Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Diverse papirer.
 Tegninger. Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Kristoffer 
Varming 1914, 1919 (plan, snit og opstalt, ikke realise-
ret placering).
 Litteratur. Gunnar Hallum og Gunnar Noes Mund-
bjerg, Herrup kirke 75 år, Vinderup 1997 (Hallum og 
Mundbjerg 1997). 

Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved An-
ders C. Christensen, inventar ved Birgitte Bøggild 
Johannsen, orgel dog ved Kristian Lumholdt. Engelsk 
oversættelse ved James Manley. Korrektur ved Anne 
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens 
Vedsø. Redaktionen afsluttet september 2019.

1 Danske Kancelliregistranter 1535-1550, Kr. Erslev og 
W. Mollerup (udg.), Kbh. 1881-82, 338 og 379, vedr. 6. 

Fig. 24. Kirkens planlagte, ikke realiserede beliggenhed ved skolen (s. 3280). Syd opad. 
Tegning i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Planned, unrealized location of the church by 
the school.
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ninger om kirkens orgler findes i Den Danske Orgel-
registrant.
21 Både inventarfortegnelserne 1923 og 1963 anfører 
kun tre tavler, jf. Synsprot.
22 Omtalt på www.sevelkirke.dk. 
23 Gunnar Rønn og Jens Krogh, Kirkeskibe i Ringkjø-
bing Amt, Ringkøbing 1992, 37; Hallum og Mundbjerg 
1997 46. 
24 Hallum og Mundbjerg 1997 58 f.

Building. The church was built in 1920-22 on 
a bare field a few hundred metres west of the 
sparse village settlement, but is now entirely sur-
rounded by more recent residential districts. In 
1965 a large area towards the east was purchased 
as an addition to the original part of the church-
yard, which mainly extends north and east of the 
church, but was not consecrated until 1979. The 
oldest part is enclosed to the south and west by 
stone-clad earth walls, while the remaining parts 
are mainly fenced in by a beech hedge. The main 
entrance in the south, most recently renovated 
in 2010, consists of three plastered columns of 
yellow brick, erected in 1921 by the master ma-
son Peder Christensen, Herrup. Of buildings in 
the proximity of the church, the mortuary chap-
el from 2003 was built most recently east of the 
church car park. 
 The church was built to designs by Kristoffer 
Varming, while the masonry and carpentry work 
were done by local craftsmen under the supervi-
sion of the architect Kr. Kusk Søndergaard, Vi-
borg. The building is in a historicizing style on a 
traditional ground plan consisting of a quadratic 
chancel in the east, a broader, rectangular nave, 
a tower in the west and a porch on the south 
side. The plastered and whitewashed walls are in 
red brick in normal format laid in cross bond 
over a foundation of split fieldstone. The flanking 
walls are crowned with a composite cornice and 

HERRUP CHURCH

the pediment in the chancel is ornamented with 
three high recesses with a stepped termination. 
The decoration is repeated on the porch gable, 
the upper part of which rises up with a verti-
cal alignment in the roof line and is terminated 
by a large pinnacle. The visible facade is further 
flanked by buttresses in the east and west, erected 
flush with the facade. The broad south door in 
the porch is framed by a classicist structure in the 
form of pilasters crowned by a straight-edged, 
plain architrave, above which is a low, broadly 
profiled pediment. The windows of the church 
are all straight-edged in a basket-handle-arched 
tympanum (figs. 1, 5 and 7a-b). 
 In the interior chancel and nave are separated 
by a chancel arch wall with a basket-handle arch. 
The tall arch projects up into the pediment, as the 
chancel ceiling consists of a segmentally arched 
barrel vault of wood, while the raised board ceil-
ing of the nave is attached to the lower part of 
the rafters and the underside of the tie beams. 
The ceiling is supported by a transverse king-
post truss (figs. 9 and 18). The quadratic tower in 
the ground plan in the west rises in four storeys 
and is covered by a pyramid roof. In the north-
ern part of the lower storey a tea kitchen and 
meeting room were established in 2002. From 
the outset the interior functioned as a mortuary 
chapel with an entrance via a wide, round-arched 
†door in the north, which has been converted 

13 Materiale og teknik fremgår af trekantgavlene over 
loftet. 
14 Kirkens arkiv.
15 Hallum og Mundbjerg 1997 26-29.
16 Synsprot.; Hallum og Mundbjerg 1997 51.
17 Hallum og Mundbjerg 1997 28.
18 Hallum og Mundbjerg 1997 27.
19 ORGLET nr. 1, 1979. Det Danske Orgelselskab.
20 Jf. Hallum og Mundbjerg 1997 56 f. Yderligere oplys-
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Hou on the recommendation of Varming (fig. 
10). Most of the church’s textiles, altar plate, altar 
candlesticks and accessories as well as the baptis-
mal equipment (figs. 11-15) were purchased from 
Dansk Paramenthandel, while a chasuble (no. 1) 
was purchased in Spain and donated by the ar-
chitect (p. 3289). Among more recent objects the 
church ship (1946) should be mentioned, as well 
as chasuble no. 2 (1961), altar jug no. 2 (1962), the 
bell and carillon (1984), candelabra (1991), a wall 
hanging (2006) and tower clock (2017) (figs. 11, 
21-22, 19 and 1).
 The furnishings appear with paintwork most 
recently renewed in 1996 in connection with the 
restoration of the church by the architects Vil-
helmsen, Marxen & Bech-Jensen, Århus.

into a window. The second storey houses the 
church organ, and from the third storey there is 
access to the loft above the nave and the belfry 
floor, which has segmentally arched and bevelled 
belfry lights, two in the east and west respectively, 
one in the north and south.

Furnishings. The furnishing of the church has a 
highly homogeneous character, since the great 
majority of the items come from the erection of 
the church in 1920-22. At the same time the ar-
chitect Kristoffer Varming was active with both 
designs and advice in connection with the acqui-
sition of certain items: for example the painting 
on the altarpiece with the subject Jesus walking on 
the water and saving Peter, done in 1922 by Axel 


