
Fig. 1. Luftfoto af kirken set fra sydvest med Limfjorden i horisonten. Odense luftfoto 1954. — Luftaufnahme von 
Kirche mit dem Limfjord am Horizont, 1954. 

TØRRING KIRKE 
S K O D B O R G H E R R E D 

Kirken, der ifølge en klokkeindskrift 1506 (jfr. klok-
ke) var viet Johannes Døberen, nævnes første gang i kir-
kelisten i R ibe Oldemoder (o. 1350),1 hvor dens afgift 
er sat til 5 sk. sølv (jfr. s. 584). Kirken blev øjensynligt 
endnu i Valdemarstiden moderkirke for nabokirken 
Heldum, der i hvert fald fra reformationstiden var an-
neks. Tør r ing indgår siden 1968 i et fælles pastorat, 
Hove-Hygum-Tør r ing . 

Kronen solgte 17002 kirken med kaldsret sammen 
med annekset i He ldum til Steen Bille til Burholt 

(Hjørr ing amt), der samme år videresolgte kirkerne til 
Met te Christensdatter til Vadskærgård, sognets hoved-
gård, og hendes svigersøn j a c o b Lauridsen Holm, sog-
nepræst i Saltum (Hjørr ing amt).3 Kirken fulgte heref-
ter Vadskærgård med skiftende ejere indtil o. 1808, da 
Mads Jensen Agger påbegyndte afhændelsen af tien-
der til sognemændene. Kaldsretten tilhørte 1809 igen 
kongen, og kirken overgik til selveje 1925.4 

Kirkens regnskaber, der er bevaret 1584-1636 og 
1654-82,5 meddeler navnene på en lang række kirke-
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værger, som var bønder fra sognets forskellige gårde. 
Disse påtog sig normalt opgaven som værge to ad gan-
gen og vekslede gennemgående med 2 til 4 års mel-
lemrum. 

D e n højt l iggende kirke er rejst midt i det lang-
strakte sogn, der m o d nord og øst grænser ud til 
Nissum Bredning og Lem Vig. Fra kysten hæver 
det frugtbare land sig op til en bakkeryg, der 600 
m nord for kirken når 46 m i Baunehøj , mens 
kirken ligger 44 m over havet. Baunehøj er blot 
én af sognets mange oldtidshøje, der hovedsage-
lig er samlet nord og øst for kirken; mange er sta-
dig bevaret, endnu flere er sløjfet eller ødelagt, 
heriblandt forment l ig en høj på selve kirkegår-
den (jfr. ndf.). Kirken, der tidligere lå helt frit, 
omgives nu af den forhenværende skole m o d 
nord, et nyere hus m o d syd og en gård m o d 
øst. Nærmes te ældre bebyggelse er den tidligere 
præstegård en halv ki lometer sydøst for kirken. 

Kirkegården, der hegnes af stendiger, har bevaret 
sine gamle skel, således som de kendes fra ma-

trikelkortet 1797 (fig. 2). Digernes længde mål-
tes 18624 til 112x104 alen (ca. 7 0 x 6 5 m), mens 
et ' fortov' syd og øst for kirkegården var 6.800 
kvadratalen. D e n østre del af norddiget, ind m o d 
skolelodden, er f jernet over en kortere stræk-
ning, hvor skellet markeres af klippede elmetræ-
er. Digerne i øst og sydøst er nyopsat, de øvrige 
afsnit er til dels nedfaldet. 

Oldtidshøj(?). En hø jn ing i terrænet sydøst for 
koret (fig. 3) er forment l ig en delvis udjævnet 
gravhøj, der ved kirkens opførelse er indlemmet 
i kirkegården. Toppunktet , 10-15 m fra kirken, 
ligger ca. trekvart meter over sokkelfoden i kir-
ken, der må være bygget under hensyntagen til 
højen . Dens udstrækning lader sig kun vanskeligt 
afgrænse, da terrænet i forvejen falder m o d bå-
de syd og øst. H ø j e n optages af enkelte gravste-
der, m e n størstedelen ligger hen i græs ligesom 
de ti lgrænsende områder. Adskillige kirkegårde 
i det 'højr ige ' Nordvestjylland r u m m e r oldtids-
høje,6 således også R o m og H u m l u m . 

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt af D. Svendsen 1797, kopieret 1856. Tegnet af J. Wichmann. - Katasterkarte. 
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Fig. 3. Formodet oldtidshøj på kirkegårdens østre del, set fra syd (s. 670). NJP fot. 2000. - Vermutliches Hügelgrab 
im östlichen Friedhofsabschnitt, Südansicht. 

Indgange. Hovedindgangen i øst er en nyere kø -
report med ganglåge, lukket af hvidmalede t rem-
mefløje mellem teglhængte piller i blank mur. 
Pillerne i en tilsvarende låge i det søndre dige af-
sluttes med lave pyramider af cement . 

†Indgange. Kirkegården havde i 15-1600 'erne 3 

fo ruden de nuværende to indgange også en ind-
gang i nord, der nævnes endnu 1862.4 De m u -
rede indgange ('stetterne') var som oftest tækket 
med bly, og i bunden lå der — bortset fra por ten 
—jernriste i rammer af egetræ. I det mindste por -
ten, som var bygget sammen med den østre stet-
te, var udformet som en egentlig †portal. D e n 
lukkedes m e d tjærede træfløje, der var forsynet 
med en lås. Porten blev 1661 dækket med bræd-
der, mens det gamle blytag blev brugt på kirken. 
Efter en o m m u r i n g 1677 stod por ten rødkalket 
(jfr. rødkalkning). Den søndre stette, der 1589 fik 
tag af tagsten, der var hentet i Vosborg, blev 1619 
igen tækket m e d bly. Det te blev sammen med 

brændeved fragtet f rem og tilbage til nabokir-
ken i Hove, hvor støbningen foregik. Indgangen 
i nord (1584 kaldet den 'nørre stettedør') blev 
1656 nyopført af 500 mursten fra Mariager.5 — 
Stetterne lukkedes 1806 af 'bevægelige korstræ-
er', som efter synets fo rmening burde udskiftes 
med 'ordentlige stakitdøre'.7 

Til udbedr ing af digerne hentede man 1588 
16 læs 'sten fra f jorden ' . 1592 forhøjedes diger-
ne med sten og græstørv ('soder').5 Synet kræ-
vede 1879, at hegnet 'forsvarligt skulle kunne 
værne imod får'. 1894 blev det påbudt, at den 
græsklædte kirkegård blev holdt fuldstændig ren 
for nælder og ukrud t og græsset slået så jævnligt, 
at det aldrig blev langstrået. Forfaldne kors, m o -
numenter , stakitter og l ignende skulle repareres 
inden næste syn, da de ellers ville blive beordret 
f jernet . De, som havde opsat m o n u m e n t e r eller 
indhegnet deres gravsteder, var pligtige til at ren-
holde dem. 1898 ønskede man, at gravene blev 
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lagt i 'mere regelmæssige rader ' , og 1911 blev det 
påbudt , at græsset hvert år var slået og bortskaffet 
inden pinse.4 

En beskeden bygning fra o. 1900, uden for kir-
kegårdens nordøstre h jørne , brugtes oprindelig 
som kirkestald, m e n er 1990 omdanne t til graver-
kontor og toilet (ark. Sv. Aage Jensen, Lemvig). 

Et lille †kalkhus til opbevaring af bygningskalk 
blev opfør t 1592, formodent l ig på kirkegården. 
Bindingsværkshuset var på kun to fag, hvilende 
på seks stolper. De t blev tækket med 4 snese tag-
sten fra Ålborg, og døren var forsynet med en 
lås.5 — En †kalkkule skulle 1917 fyldes op og en 
ny graves i et h jø rne på kirkegården.4 

skråkant (jfr. s. 598, fig. 18). Såvel sydsiden i kor 
og skib som korets østgavl er omsat i flere o m -
gange (partier heraf således i 1630'erne, 1880, 
1892, 1960 og senest 1972), og bedst bevaret er i 
dag kirkens nordside. Skibets oprindelige længde 
giver sig til kende ved 'udbulinger ' i væggene ca. 
3 -4 m fra de vestre hjørner . 

Kor og skib er lige høje. Der er 12 skifter i k o -
ret, men kun 11 i skibet, idet de fire nederste skif 
ter her er ret høje (regnet nedefra hhv. 55, 52, 
42 og 50 cm). Enkelte kvadre er så store, at de 
sprænger skifterne. En kvader nederst i korets 
sydside nær 'spedalskhedsvinduet ' (jfr. ndf.) måler 
således 7 0 x 103 cm, mens to sten nederst i skibets 

B Y G N I N G 

Kirken er en romansk kvaderstenskirke, bestående af 
kor og skib, som er forlænget i vest endnu i romansk 
tid. I senmiddelalderen er tilføjet et tårn i vest og 1974 
et våbenhus i nord. Fra midten af 1800'erne og til 
1974 benyttedes tårnrummet som forhal, og kirken 
synes tidligere ikke at have haft våbenhus. Orienterin-
gen har en mindre afvigelse mod syd. 

Kvaderstenskirken, der er 25,5 m lang, var før ski-
bets forlængelse ca. 4 m kortere. Kirkens g r u n d -
plan er afsat med rette vinkler, og koret, der ud -
vendig udgør et kvadrat, har oprindelig svaret til 
ca. en tredjedel af det romanske anlæg. 

Materialer og teknik. Bygningen er rejst af vel-
t i ldannede kvadre, heraf flere i store formater, 
hvilende på en dobbeltsokkel (jfr. fig. 9), som be-
står af et karnisprofileret skifte over et skifte med 

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt 
af Peter Duun Andersen 1999 og tegnet af MN 2000. 
— Querschnitt durch Schiff gegen Osten. 

Fig. 4. Plan 1:300. Tegnet af MN 2000 efter opmåling af Poul Hansen og Ib Lydholm 1 9 7 3 . - Grundriß. 
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 2000. - Südostansicht der Kirche. 

nordside er hhv. 6 5 x 6 5 og 6 5 x 7 2 cm. Kirken 
må som vanligt være bygget fra øst m o d vest; et 
spring i skiftegangen i skibets nordside, 1 - 3 m fra 
østre h jø rne skyldes sandsynligvis et 'byggestop' 
muligvis kun af kortere varighed. Indvendig er 
væggene af rå marksten (jfr. fig. 13), dog er der 
brugt kvadre i t r iumfvæggens nedre del. 

Vinduer. Koret har oprindelig haft tre vinduer 
og skibet sandsynligvis to i hver side. Af disse 
ses i dag kun korets nordvindue og det østre i 
skibets sydside, der er bevaret som rundbuede 
blændinger. Vinduet i korets nordside, der er til-
muret i lysningen, er høj t og smalt (131x55 cm 
målt i den udvendige murflugt , med bund 185 
cm over soklen). De t dækkes af en monol i t over-
ligger, falset i de øverste hjørner , mens de smi-
gede sider hver er af to rejste sten. D e n m o n o -
lite sålbænk indgår i murens 5. skifte. Indvendig 
er siderne af t i ldannede kvadre. Vinduet i skibets 
sydside, der blev fremdraget ved restaureringen 
1974, står som en indvendig blænding (136x70 

cm). En vinduesoverligger, nu indsat nederst i 
tårnets sydside, svarer til den i koret, og det sam-
me gælder en sålbænk i tårnets nordside (i tårn-
trappen), der er forsynet med false. 

Et lavtsiddende, smiget cirkelvindue (fig. 9) 
vestligst i korets sydside er formodent l ig et såkaldt 
spedalskhedsvindue. Det er udformet i to kvadre, 
svarende til to monol i te vinduesoverliggere, og 
er udvendig 44 cm i tvm.; bunden ligger 67 cm 
over soklen.Vinduet, der nu er lukket indvendig, 
stod åbent ved E Uldalls besøg 1890 og brugtes 
da som udluftningskanal. Dets lave placering for -
klares med, at nadveren skulle kunne rækkes ud 
til kommunikan te r på kirkegården, der var for -
men t adgang til kirken (jfr. Skjern kirke s. 538 og 
R o m kirke).8 

De oprindelige (†)døre blev i forbindelse med 
kirkens forlængelse flyttet m o d vest. De gamle 
dørsteder spores nu kun svagt. Tydeligst er nord-
dørens placering, 9-10 m fra det østlige h jørne , 
hvor soklens karnisprofil over en strækning på 
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110 cm er erstattet af et retkantet skifte. Dørens 
sider er helt udviskede, idet man må have gen-
anvendt karmstenene i den eksisterende dør 4,4 
m længere mod vest. I sydmuren er ethvert spor 
gået tabt; indvendig er åbningerne lukket med 
marksten, hvis konturer anes svagt i de pudsede 
vægge. 

Skibets vestforlængelse må være foretaget end-
nu i romansk tid. Udvidelsen spores i dag bedst 
indvendig, hvor sydvæggen er påfaldende skæv, 
mens rester af den nedbrudte vestgavl fremtræ-
der som 'udbulinger' i væggene. Udvendig ad-
skiller det tilføjede afsnit sig ikke umiddelbart fra 
kirkens østende. Soklen, hvis hjørnesten er ryk-
ket ud, har samme profil som i kirkens østende. 
I sydsiden, der rigtignok er stærkt omsat, holder 
skifterne samme højde som i det oprindelige af-
snit; i nord er det øverste af muren, vest for det 
tilføjede våbenhus, af tegl, men det må skyldes 
en ommur ing i forbindelse med tårnbyggeriet. 

Dørene, der som nævnt er flyttet i forbindelse 
med forlængelsen, var ifølge J. B. Løffler (1879) 
retkantede åbninger med karme af h jørnehug-
ne kvadre, dækket med 'aflange, firkantede dæk-
sten'. Norddøren er taget i brug igen 1974, efter 
at den havde været tilmuret, mens indgangen var 
henlagt til tårnets vestside. Den smalle åbning 
(206x102 cm), hvis øvre del var ødelagt af et 
vindue, bryder øverste sokkelled og dækkes af en 

betonbjælke. Syddøren spores ikke længere i det 
ydre, indvendig er åbningen tilmuret med tegl. — 
Dørene er tilmuret senest ved midten af 1800'er-
ne, da tårnrummet indrettedes til forhal, men det 
er næppe sandsynligt, at de begge var i brug så 
længe. 1625 og 1633 tales om hhv. 'nørre og 
søndre kirkedør', 1663 endnu om gulvet mellem 
'begge døre'.5 Formentlig er den ene herefter 
tilmuret, mens den anden var i brug indtil mid-
ten af 1800'erne. 

Et højtsiddende vindue i sydsiden umiddelbart 
vest for døren er formentlig samtidigt med for-
længelsen. Det står siden restaureringen 1973 
som en indvendig, rundbuet niche (165x85 cm) 
med svagt smigede sider. 

En billedkvader (fig. 11) med en indristning, der 
muligvis er noget yngre end selve kirken, viser et 
ligearmet kors med liljeformede ender. Stenen, 
der måler 49x43 cm, sidder i 3. skifte midt i ski-
bets sydside. En tegning af figuren indgik sam-
men med andre tegninger af to romanske grav-
sten i det materiale, der i 1600'erne indsendtes 
til Resen.9 

I det indre er den nedre halvdel af t r iumfvæg-
gen ligesom korbuens vanger af tildannede kvad-
re. Korbuen, hvis kilestensstik blev ommuret 
1678,5 smykkes af tynde, omløbende kragbånd, 
affaset på undersiden (jfr. s. 598, fig. 4). Korgul-
vet, af træ, er hævet fire trin af hensyn til en un-

Fig. 7. Opstalt 1:300 af kirkens nordside for våbenhusets tilføjelse. Opmåling ved Poul Hansen og Ib Lydholm 
1970, suppleret ved NJP 2000 (oprindeligt dørsted). - Aufriß von Nordwand vor Hinzufügung des Vorhauses. 
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Fig. 8. Kirken set fra nordøst. NJP fot. 2000. - Nordostansicht der Kirche. 

derliggende krypt (jfr. †begravelser), men man 
aner lige netop de vestre h jø rne r af en skråkan-
tet korbuesokkel. Skibet har sit flade bjælkeloft i 
behold, mens loftet i koret er afløst af et hvælv. 

Skibet har bevaret sin østre gavltrekant, der er af 
rå marksten i en fed kalkmørtel . I gavlen er brudt 
en dør, som forbinder de to tagrum, og østsiden 
er forstærket med tegl, forment l ig i forbindelse 
med opmur ingen af en †kam (jfr. ndf.). Korets 
gavltrekant har kun bevaret kampestensmurværk 
nederst på indersiden. Udvendig er den nyop-
muret i tegl 1960, efter at gavlen, der afsluttedes 
med en pudset kam (jfr. fig. 10), var faldet ned 
samme år. De t gamle murværk var af munkesten, 
måske fra en reparation 1630 (jfr. ndf.). Vestfor-
længelsens gavltrekant er nedtaget i forbindelse 
med tårnbyggeriet. 

Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. O . 1 5 0 0 
indbyggedes et hvælv i koret og omtrent samti-
dig opførtes et tårn ved skibets vestende. Som 
det er tilfældet med annekskirken i H e l d u m fik 
kirken først våbenhus i allernyeste tid. 

Krydshvælvet i koret hviler på falsede h jø rne -
piller, smykket med et enkelt kragled, og fladbu-
ede, helstens skjoldbuer. To spygatter i det syd-
østre h jø rne er stadig åbne. Hvælvkapperne er 
1997 pudset på oversiden. 

Tårnet ved skibets vestende er i tre stokværk 
med gavle i nord og syd. Murene er af munke -
sten i munkeforbandt , og i forbindelse med byg-
geriet har man nedbrudt det forlængede skibs 
gavltrekant. Neders t i de tre frie sider er gen-
brugt 5-7 skifter granitkvadre,10 og i dette parti 
indgår fo ruden den nævnte vinduesoverligger og 
sålbænk tillige fire romanske gravsten (jfr. grav-
minder) . Disse sten har formodent l ig ligget på 
kirkegården forud for byggeriet, idet alt taler for, 
at de er indmuret i forbindelse med tårnets op -
førelse; en gravsten nederst i sydsiden, halvt ned-
gravet, stikker således ind i skibets vestmur og 
kan ikke være sekundært anbragt. Gravstenene 
sidder spredt og tilfældigt i murværket , og de er 
tilsyneladende behandlet uden særlig veneration, 
endsige historisk interesse. — I andet og tredje 
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stokværk er teglstensfacaderne i syd og vest re-
pareret og skalmuret i flere omgange. Eneste åb-
ning fo ruden glamhullerne er nu et lille r u n d -
buet og falset v indue midt i sydsiden. I samme 
niveau ses indvendig en nu tilmuret, fladbuet åb-
ning i vestsiden. Østsiden smykkes af to små cir-
kelblændinger, én på hver side af glamhullet. Ti l -
svarende blændinger i vest kan være forsvundet 
i forbindelse med reparationer. 

T å r n r u m m e t åbner sig mod skibet med en spid-
sende bue med svagt f remspringende kragled. 
De t nylagte trægulv ligger i niveau med skibets 
gulv. R u m m e t dækkes af et krydshvælv, hvis r ib-
ber udspringer i h jø rnerne ; størstedelen af kap-
perne, bortset fra fligene, er ommure t i nyeste 
tid. D e n vestre del af nordvæggen optages af en 
spareblænding. T å r n r u m m e t t jente som nævnt 
som forhal fra mid ten af 1800 'erne (før 1862)4 

og indtil opførelsen af et våbenhus 1974. Ind-
gangsdøren i vestmuren, der er ti lmuret 1974 og 

Fig. 9. Korets sydside med tilmuret spedalskhedsvindue 
(s. 673). NJP fot. 2000. - Siüdliche Chorwand mit zuge-
mauertem Hagioskop. 

erstattet af et vindue, var ud fo rme t som en stor 
rundbue t og mangefalset portal (jfr. fig. 1). T å r n -
buen var, mens tårnet blev brugt som våbenhus, 
lukket af en skillevæg med en retkantet fløjdør. 

M a n k o m m e r op i tårnet via en indbygget v in-
deltrappe i nordmuren, hvis østre parti — som i 
N ø r r e Nissum — er fortykket, så det flugter m e d 
skibets nordside. Trappefremspringet , der når til 
midt i mellemstokværket, er afdækket med al-
mindelige mursten og indeholder to retkantede 
glugger. Der er adgang til t rappen g e n n e m en 
indvendig, fladbuet og falset dør. D e n n e er så 
lav, kun 115 cm, at man kun kan k o m m e ind til 
trappen med bøje t hoved (jfr. tilsvarende forhold 
i N ø r r e Nissum, s. 645). Trappen, der har tr in af 
binderskifter, udmunde r i en fladbuet dør i mel -
lemstokværket. Herfra er der adgang til skibets 
loft gennem en fladbuet dør, falset på vestsiden. 
Adskillelsen mellem tårnets to øvre etager støt-
tes af indlagte betonbjælker. I klokkestokværket 
er murene af klart gule og røde munkesten. Af de 
fire rundbuede og falsede glamhuller, et i hvert 
verdenshjørne, er det nordre og søndre rykket 
en halv meter m o d øst. Hullerne, der er u d m u -
rede i bunden og oprindelig har været betydeligt 
højere, lukkes indvendig af jalousier, opsat 1881.4 

Det svagt opskalkede tag står med blyklædt fod-
tømmer . D e n bevarede nordre gavlspids optages 
af seks skråt afskårne højblændinger; den slutter 
sig he rmed - ligesom N ø r l e m - til en nordvest-
jysk gruppe af gavle med lige antal blændinger — 
i stedet for det sædvanlige ulige antal (jfr. Holste-
bro †kirke, s. 204). De to midterste blændinger 
indeholder hver en tilmuret glug. D e n o m m u -
rede søndre gavlspids er ud fo rme t på tilsvarende 
måde, idet den dog er uden åbninger. 

Våbenhuset, fra 1974, foran den genåbnede 
norddør er en lille hvidtet og teglhængt bygning 
med dør i østsiden (ark. Poul Hansen og Ib Lyd-
holm) . 

Tagværker. Korets tagværk, der er stejlere end 
skibets, er formodent l ig t lagt op i forbindelse 
med hvælvslagningen. De ti spærfag, af relativt 
spinkelt tømmer , har korte spærstivere og dob-
belt lag hanebånd og støttes yderligere af k ryd-
sende stivere, samlet på østsiden. Der er brugt 
både bladede og tappede samlinger. N u m m e -
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Fig. 10. Kirken set fra sydøst, o. 1920. Foto i N M . — Südostansicht der Kirche um 1920. 

reringen er foretaget på østsiden fra vest m o d 
øst med firpas og øksehugne stregnumre. Skibets 
tagværk er nyere og overvejende af fyr med en-
kelte ældre dele af eg. De 18 spærfag har dobbelt 
lag hanebånd, men er uden stivere. T ø m m e r e t i 
tårnet er nyere og af fyr. 

Tagbeklædning. Kirken var endnu 176611 tækket 
m e d bly overalt, m e n inden 18624 fik koret tegl-
tag. Regnskaberne redegør for t i lbagevendende 
arbejder på blytagene. 1624 indkøbtes således 4 
skippd. bly i Lemvig samt 1.600 blysøm, og en 
'blymester ' arbejdede i 21 dage, før han bragtes 
til Ølby. 1661 og igen 1663 var Jens Hansen bly-
tækker fra Lemvig beskæftiget på kirken. Først-
nævnte år bragtes han videre til Ferr ing efter at 
have omstøbt og oplagt 6 skippd. bly på skibets 
('kirkens') sydside og 10 på korets ('altergulvets') 
nordside, sidstnævnte år holdtes han på kost selv-
tredje i ti dage.5 

Vedligeholdelse og reparationer i ældre tid. De r ig-
holdige ældre regnskaber leverer os tillige nav-
nene på adskillige andre håndværkere samt op -
lysninger om materialer. D e n brændte kalk, der 

blev brugt til mørtel , indkøbtes normal t i Daug-
bjerg, m e n enkelte år (1584, 1596) også ved g ru -
berne i Mønsted. 1592 opførtes som nævnt et 
lille 'kalkhus' til opbevaring af bygningskalken, 
forment l ig på kirkegården. — 1630 var østre ende 
på 'sangers (korgavlen) ganske nedfalden' og blev 
genrejst af en murermester fra Ringkøbing , som 
arbejdede 'selvfjerde med murerkarle ' i 30 dage. 
Hert i l medgik 92/4 tdr. kalk samt j e rn og træ 
til murankre. Igen 1633 var der problemer med 
kvaderstensmuren, denne gang i den vestlige del 
af skibets sydside. To murere, der senere blev kør t 
til Holstebro, blev betalt for at 'udtage de store 
hugne sten, som var udskreden fra muren, og 
(for) dem igen at indsætte, øster fra den søndre 
kirkedør og til det vestre v indue ' . Kvadrene måt -
te hejses ('vindes') på plads, og også murkernen 
( 'den gamle mur inden for stenene') blev forbed-
ret. 1661 og 1663 engagerede man murermester 
Markvard Alstrup (Marquor Alsterup), Holste-
bro, det sidste år tillige hans byfælle, m u r e r m e -
ster Niels Christensen. Peder murmester i L e m -
vig arbejdede 1673 selvtredje på tårnets sydside 

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt 43 
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og sydvestre h jø rne og brugte hertil bl.a. 350 
mursten 'af de store' (vel munkesten), hentet i 
Lemvig. De t følgende år købtes igen 300 'store 
mursten ' samt 200 'små mursten ' , de sidste dels 
i R ingkøb ing , dels i Lemvig. T ø m m e r til kirke-
gårdsporten (måske fra Norge) hentedes 1677 i 
Harboør . 1678 var kvadrene i korbuen ( 'hvælvin-
gen i korskirkedøren') 'skilt fra hverandre og ned-
sunken' og måtte repareres.5 

Kirken gennemgik 179212 en ' temmelig stor 
reparation' . Et t i lbagevendende problem var be -
vægelser i kvaderstensmurværket, hvoraf partier 
som nævnt var omsat i 1630'erne. 1876 anvend-
tes (for første gang) cement til fugning i forbin-
delse m e d at muren blev 'udrappet ' og kalket. 
1880 blev korets sydside sat om og reguleret, og 
der indsattes et nyt v indue i granit indfatning (jfr. 
ndf.). 1882 ønskede synet, at 'hvidtningen ' blev 
f jernet fra kvaderstensmurene, mens murstens-
part ierne skulle pudses med cement . Den vestre 

Fig. 11. Billedkvader i skibets sydside (s. 674). NJP fot. 
2000. - Bildquader in südlicher Schiffswand. 

del af skibets sydside blev 1892 omsat, reguleret 
og forsynet med store, mønjemalede jernankre , 
og samtidig blev de to vestre v induer forsynet 
med j e rn r ammer (jfr. fig. 10). 

1960 styrtede korgavlen ned, så kvadrene lå hu l -
ter til bulter mel lem hinanden. De genopsattes 
indtil rejsehøjde, mens gavltrekanten blev n y m u -
ret i tegl. En omfa t tende restaurering 1972-74 
(ark. Poul Hansen og Ib Lydholm) indledtes med 
en omsætning af hele skibets sydfacade, h v o r u n -
der man gengav de to vestre v induer den fo rm, 
de havde haft før 1892. Indvendig blev vægge-
ne renset for løstsiddende puds og kalk, hvorved 
der f r emkom rester af kalkmalerier. T å r n r u m m e t 
blev geninddraget i skibet, vestportalen tilmuret, 
og indgangen henlagt til det nyopførte våben-
hus, hvorfra der er adgang til kirken g e n n e m den 
genåbnede norddør. 

Gulve. Korgulvet, der 16265 var belagt med 
mursten, blev, forment l ig o. 1600, hævet be tyde-
ligt i forbindelse med indretningen af en unde r -
liggende begravelse (jfr. †muret gravkrypt). Et 
trægulv, svarende til kryptens loft, gav ifølge sy-
net 1791 gav anledning til træk. I begyndelsen 
af 1800 'erne besværede man sig gentagne gange 
over adgangsforholdene til koret. Synet fandt så-
ledes 1806, at 'opgangen i koret var skrå og far-
lig' og burde jævnes og forsynes med trappe-
trin,7 hvilket må være sket engang i de følgende 
år. Korgulvet blev 1973 sænket og de fem trin 
i koråbningen reduceret til de nuværende fire. 
Skibets murstensgulv blev 1663 omlagt fra kor -
buen ( 'briksdøren') og 'ned mel lem begge døre' .5 

Gulvet i midtgangen blev omlagt 1894, da man 
samtidig f je rnede tre gravsten. 19184 blev m u r -
stensgulvet under stolestaderne afløst af brædder, 
og i dag er der overalt bræddegulv. 

I skibets træloft synes de fleste bjælker at være af 
fyr. 176611 bestod beklædningen af 'gamle fjæl ' . 
Brædderne, der 1862 var malet med limfarve, 
skulle efter synets ønske 1876 'perlemales'.4 Lof-
tet, der før 1972 var malet i b rune og sorte far-
ver, står nu i g rønne nuancer. 

Vinduer. De t høje, granit indfattede vindue i 
korets sydside, med rundbue t støbejernsramme, 
er som nævnt kommet til 1880,4 mens skibets 
falsede og fladrundbuede vinduer (tre i syd og et i 
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Fig. 12. Indre set mod vest. Jesper Weng fot. 2000. — Kircheninneres gegen Westen. 

nord), der står med klædelige rødmalede træram-
mer, er fornyet og til dels retableret ved restaure-
ringen 1972.Vinduerne, hvis form formodentlig 
rækker tilbage til 1600'erne, omtales 18624 som 
'dobbelte vinduer' og målte da 3 x 2 alen.13 De 
to vestre åbninger i skibets sydside stod fra 1892 
til 1972 med rundbuede jernrammer, svarende 
til den udformning som korvinduet har bevaret 
(jfr. fig. 1 og 10). Et †vindue i skibets nordside, 
der havde ødelagt det øverste af døren, er tilmu-
ret i forbindelse med dørens genåbning 1974. 

Rødkalkning m.m. Teglstenspartierne, dvs. tårnet 
og de murede 'stetter' på kirkegården, stod i den 
senere del af 1600'erne rødkalkede. Der indkøb-
tes 'brunrødt ' til stetterne 1674 og 1677 - og 
1680 til tårnets østside. 1663 brugte murerne to 
'spande sværte bag altertavlen', formodentlig til 
korets østvæg.5 

Murede †gavlkamme (jfr. fig. 1 og 10). En lav, 
glat kam over skibets østgavl, 18624 omtalt som 

en 'tinding', var nedtaget inden 1954. En noget 
spinklere kam over korgavlen, formodentlig af 
yngre dato, er nedtaget i forbindelse med gavlens 
omsætning 1960. 

Opvarmning. En †kakkelovn opstillet 18954 i kir-
kens vestende, med skorsten i tårnrummets syd-
østre hjørne, afløstes 1951 af en kalorifer. Den-
ne erstattedes 1973 af et elopvarmet luftopvarm-
ningsanlæg. 

Den velholdte kirke har siden 1880'erne stået 
med afrensede kvadre, og senest (efter 1954) er 
også kvadrene nederst i tårnets facader blevet 
renset for kalk. Hvidtet er i dag, foruden våben-
hus og tårn, kun korets gavltrekant og — med 
heldig virkning — partierne omkring vinduerne 
i skibets sydside. Der er blytag på skib og tårn og 
tegltag på kor og våbenhus. Indvendig er alt -
bortset fra kalkmalerierne - hvidtet. Gulvene er 
som nævnt belagt med træ, der i koret er malet 
rødviolet. 

43* 
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Fig. 13. Korets nordvesthjørne, udsnit af hvælv med kalkmaleri fra o. 1500 (s. 680). På korets nordvæg ses blotlagt 
romansk murværk (s. 673). NM fot. 1973 . - Chor, Nordwestecke, Ausschnitt aus Gewölbemalerei um 1500. An nördlicher 
Clwrwand freigelegtes, romanisches Mauerwerk. 

K A L K M A L E R I E R 

Ved istandsættelsen 1922 sås i kirkens vestende 
nogle, atter tilkalkede, kalkmalerirester, der ø jen -
synligt dateredes af årstallet »1551« i tårnbuen. 
1973 f r emkom større partier af kalkmaleri, dels 
i skib og tå rnrum, t i lhørende samme dekoration 
(nr. 3), dels i koret, hvor der afdækkedes to lidt 
ældre udsmykninger fra o. 1500 (nr. 1-2); helt 
sporadiske var et par s tumper af ældre og yngre 
dekorat ioner . (†nr. 1-2). Af det fundne istand-
sattes en sammenhængende udsmykning fra o. 
1500 i korets hvælv. D e r i m o d blev f ragmenterne 
i skib og t å rn rum atter tildækket, bortset fra en 
rest af en figurscene, der blev aftrukket og siden 
1974 er opsat på skibets sydvæg. 

1) O. 1500, i korhvælvet, malet umiddelbart ef-
ter dets opførelse som en 'murerstaffering' alene i 
sort og rødt. R ibbe rne smykkes af et sparremøn-
ster, langs ribber og gjordbuer vokser krogede 
bladstængler (fig. 13), og øverst afslutter en fan-
tasifuld hvælvroset med h jer te - og k r æ m m e r -
huslignende former. Disse dele udgør nu korets 
hvælvdekoration sammen med den nedenfor be -
skrevne hvælvudsmykning nr. 2. 

2) O.1500, først og fremmest bevaret i korhvæl-
vet, hvor 'murerstafferingen' (nr. 1) kort efter er 
blevet suppleret til en fyldigere rankedekoration 
(fig. 13). Gjordbuerne er udsmykket med kva-
dermaling i rød og sort streg; selve kvadrene står 
på den vestre gjordbue sorte, i nord og syd hvi-
de, mens dekorat ionen ikke er bevaret på østre 



TØRRING KIRKE 681 

gjordbue. Hvælvkapperne, undtagen deres øvre 
partier, dækkes af store rankeslyng i dodenkop 
og okker, der snor sig i spiraler og ender i en 
art korsblomster. Løvværket, der fire steder huser 
fugle (jfr. fig. 13), er i østkappen hovedsagelig re-
konstrueret, idet udsmykningen her fandtes øde-
lagt af en tidligere cementpudsning. Til dekora-
t ionen hørte også en †udsmykning med røde og 
sorte tern på hvælvets nordvestre pille og ranker 
i korbuen (jfr. fig. 13). 

3) 1551. På den østlige del af skibets sydvæg er 
opsat et aftrukket fragment, måske af Korsbærin-
gen (fig. 14), 64x114 cm. I behold er det meste 
af et Jesushoved med rødt hår og skæg, let f r em-
overbøjet med gul korsglorie og en brun tegning 
over skuldrene, som kunne være en rest af korset. 
Nedefra synes en hånd rakt op m o d Jesu kind, 
m e n om den tilhører ham selv eller eventuelt en 
spotter, er svært at afgøre. Fragmentets findested 
var en meter under loftet, lidt vest for det mid-
terste vindue. 

Til samme dekoration hør te rester af †kalkma-
lerier i skib og tårnrum, af hvilke det fundne 
på skibets sydvæg dog var helt utydeligt. Skønt 
skibets nordvæg 1922 drev af fugtighed, sporedes 
der her malerirester, et sted således lidt indskrift: 
»2gnse«(?), der opfattedes som et 'lille navn' . 1973 
kunne større partier undersøges. Østligst sås to 
meter over gulvet en 45 cm høj skikkelse med 
bare fødder, rød og sort dragt og tilsyneladende 
glorie. Ved siden af skikkelsen, der bar en stok, 
sås den nedre del af en djævel med et rødt og 
et sort ben. Imellem nordvæggens vinduer iagt-
toges nederst fire ret stiliserede hunde, der jagter 
en kronhjor t (til højre). Scenen afgrænsedes for -
neden af randstriber i rød og gulokker, oventil 
af et ca. 75 cm høj t felt med rankeslyng. H e r -
over fandtes midt mel lem v induerne medtagne 
rester af Syndefaldet. M a n så Adam og Eva (i 
sorte konturer), stående på hver side af et stilise-
ret rødt træ, hvorom den b rune slange snoede 
sig. Øst for Syndefaldsscenen sås et ternet m ø n -
ster og bagbenene af en hest med omgivende 
frugtklaser. Endelig fandt man som nævnt 1922 
i tårnbuen årstallet »an(n)o mdli« (1551), der var 
malet med rødt under kragbåndet. O m k r i n g års-
tallet fandtes en gotisk bølgeranke, der var tvil-

Fig. 14. Fragment af passionsscene, formentlig Korsbæ-
ringen. Aftrukket kalkmaleri fra 1551 på skibets syd-
væg (s. 681). NM fot. 1974.— Fragment des Leidens Chri-
sti, vermutlich die Kreuztragung. Abgezogene Wandmalerei 
an südlicher Schiffswand, 1551. 

lingdelt, den ene halvdel rød, den anden gul, 
som strakte sig op på kragbåndet. Endelig var 
der 1973 på tå rnrummets nordvæg (over trap-
pedøren) afdækket en scene, der vistnok bestod 
af en mand med fjer i hatten og sort skæg, vendt 
imod en kvinde(?) med samme hovedbeklæd-
ning. U n d e r scenen og som dens vestlige afslut-
ning sås groft tegnede siksak-borter og omkr ing 
den rester af ranker som skibets. 

†Kalkmalerier. 1) 1400'erne(?). Et par steder i kir-
ken blev 1973 konstateret malerirester, der ø jen-
synligt var ældre end de ovenfor beskrevne, såle-
des midt på skibets nordvæg og på tå rnrummets 
nordvæg. 

2) O. 1600(?). På tå rnrummets nordvæg blev 
1973 oven på dekoration nr. 3 konstateret s tum-
per af en yngre indskrift: »n i . . . / chr i . . . dusga 
...«, der stod med sorte versaler. 

3) O. 1700(?). På korets nordvæg fandtes en 
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†præsterækketavle, omta l t 1766 s o m en ' m e d sor -
te latinske bogstaver t egne t series p a s t o r u m fra 
1537 indt i l d e n n e tid fo r T ø r r i n g og H e l d u m 
k i r k e r ' . " Afløst a f n e d e n n æ v n t e p ræs te række tav-
le nr. 1 fra o. 1780. 

I N V E N T A R 

Oversigt. Som så ofte er det ældste inventarstykke en 
romansk granitfont, der er samtidig med kirken. Det 
samme gjaldt måske en †helgengrav i et muret †alter-
bord. Fra middelalderen stammer endvidere klokken, 
der bærer årstallet 1506, og som antagelig er støbt af 
den flittige Peter Hansen, klokkestøber i Flensborg. 

Hovedstykkerne stammer fra renæssancetiden. Præ-
dikestolen fra 1605 er tilskrevet snedker Kristen Spend 
i Lemvig. Altertavlen, opsat 1610, har på gammeldags 
vis bevægelige sidefløje, således som det er ret almin-
deligt i Limfjordsområdet. Og fra 1617 stammer alter-
bordets panel, der er en genbrugt rest af et pulpitur, 
som var opsat dette år. 

Det delvis fornyede altersølv fra 1679 er givet af præ-
sten Thomas Christensen Blichfeld og nogle sogne-
folk, mens arbejdet skyldes guldsmed Peder Rasmus-
sen i Viborg. Alterstagerne er ifølge kirkeregnskabet 
skænket 1678 af Abelone Andersdatter, og det sydty-
ske dåbsfad må dateres o. 1575, men har næppe været 
så længe i kirken. Endelig er 1700'erne repræsenteret 
ved en præsterækketavle fra o. 1780, 1800'erne hoved-
sagelig ved stolestaderne og et altermaleri fra o. 1850, 
Kristus velsigner vinen og brødet. 

Farvesætning og istandsættelser. R u m m e t fik sit nuvæ-
rende udseende ved en restaurering 1973-74, da det 

Fig. 15. Arkadefag fra (†)pulpitur, 1617 (s. 691), siden 
1876 benyttet som alterbordspanel (s. 682). HW fot. 
1 9 9 9 . - Bogenfelder aus (†)Empore 1617. Seit 1876 als 
Altartischpaneel verwendet. 

historiske inventar blev istandsat, stoleværk m.m. far-
vesat i en mørkokker grundtone, og et nyt orgel le-
veredes af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Al-
tertavlens staffering fra 1600'erne (o. 1610 og 1678) 
er fremdraget og istandsat 1914, mens prædikestolens 
staffering i renæssancestil stammer fra en indvendig re-
staurering af kirken 1922. 

Kirkens regnskabsbog 1584-1682 giver ikke blot da-
teringer på hovedstykker i indretningen, men også 
et levende indblik i arbejdsgangene og i kirkeværger-
nes opgaver med stadige reparationer og nyanskaf-
felser. Således måtte en maler, kaldet 'kontrafejeren', 
1678 tage sig af altertavlen, som fik delvis nystaffering 
med nye malerier, der endnu er i behold på fløjene. 
1766 kaldte præsten prædikestolen, †stolestaderne og 
et (†)pulpitur fra 1617 for 'gamle og gammeldags'. O. 
1800 blev der nymalet med perlegrå grundfarve og 
lyslilla. Hen imod midten af 1800'erne må de eksiste-
rende stolestader være indsat, måske samtidig med at 
altertavlen fik sit Kristusmaleri og prædikestolen en 
opmaling i blågrønt, lysegrønt og lyserødt med reli-
giøse †symboler malet i felterne. Efter en istandsæt-
telse 1876, der dækkede alt med egetræsfarve, frem-
går inventarets fremtræden af fotografier, der bl.a. viser 
prædikestolen med en senere forsvunden †himmel fra 
1606 (fig. 30,41). 

Alterbordet er f o r m e n t l i g fra 1876, opsat af g e n -
b r u g t renæssancepanel fra det da n e d t a g n e (†)pul-
p i tur fra 1617 (fig. 15). Selve borde t , 1 7 1 x 1 1 1 
c m , 101 cm hø j t , e r af fyr , dets pålagte a rkadefe l -
ter af eget ræ; på ko r t s ide rne f indes to, på fors i -
den tre, der yders t kantes af lodre t t e lister m e d 
s lyngbånd. De ens a rkader har u d b u g e n d e pi la-
stre m e d beslagværk, som, h v o r de m ø d e s , d a n -
n e r samlede m ø n s t r e m e d en hvirvelroset . Også 
de t u n g e d e bueslag har u d s m y k n i n g m e d beslag-
værk , og i sv ik lerne fy ldes ud m e d en hv i rve l -
roset og små t r e k a n t o r n a m e n t e r . Bagti l har b o r -
de t i syd to t i lsvarende arkadefyld inger , m e n s en 
fyldingslåge fra 1 7 0 0 ' e r n e i n o r d giver adgang til 
et skabs rum inde i bo rde t . 

B e m a l i n g e n er fra 1914, s k æ r i n g e r n e står r ø d e 
og g r ø n n e m e d lidt f o rgy ldn ing og sølv på b r u n 
b u n d . I fors idens m i d t f y l d i n g ses et forgyld t J e -
s u m o n o g r a m , i s ide fy ld ingerne h ju lkors ; borde t s 
bagside e r gråmale t . Af ældre farve er 1914 k o n -
stateret hv id t m e d m a r m o r å r e r i sort ( o p r i n d e -
ligt?), 1971 lidt gråt samt o l ivengrøn t i to lag på 
fyldingerne. 1914 stod b o r d e t i ' sk r igende gule, 
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Fig. 16. Indre set mod øst. Jesper Weng fot. 2000.— Kircheninneres gegen Osten. 

blå og grønne farver', malet nogle år tidligere af 
en lokal maler. 

Alterbordet må som nævnt være blevet til 1876, 
da kirkesynet ønskede (det ældre) bord rykket 
en alen og 18 t o m m e r frem.4 At man ved denne 
lejlighed har fornyet opbygningen kan aflæses af 
panelets lemfældige sammentømr ing og bestyr-
kes af den omstændighed, at kirkens renæssance-
pulpitur skulle tages ned ved samme lejlighed (jfr. 
s. 691).14 

Det middelalderlige †alterbord fandtes endnu o. 
1675, da dets †helgengrav med †relikvier omtales 
således: »Sammesteds er der i kirkens alter et fir-
kantet rum, hvori der er en lille blyæske, som 
r u m m e r noget, der ligner en hælknogle, og som 
ligger i et stykke silke«.9 

†Alterklæder. 1597 blev alterklædet fornyet, og 
1610 købtes lærred til et klæde for 3½ mk.5 1885 
blev kirkens alterklæde kasseret og et nyt af sil-
kefløjl anskaffet.4 

Altertavle (fig. 18), o. 1610, tilhørende den tid-
liglutherske type med bevægelige sidefløje. Stor-
feltets maleri, Kristus med kalken, er fra o. 1850, 
mens malerier og staffering i øvrigt er f r em-
draget, nymalet og suppleret ved en omfat tende 
istandsættelse 1914, der havde til formål at gen-
skabe tavlens oprindelige fremtræden. 

Tavlen har postament og kvadratisk storstykke 
med bevægelige fyldingsfløje samt et topstykke, 
der er en lidt mindre udgave af storstykket og 
krones af en trekantgavl. Postamentet har tre fyl-
dingsfremspring, en indskudt storfrise er tilsva-
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Fig. 17. Altertavle, o. 1610, med lukkede fløje (s. 683) 
HW fot. 1999. - Altar mit geschlossenen Flügeln, um 1610. 

rende udformet , og stor- og topfel terne indram-
mes af tandsnitlister. Af de sidste er storfeltets fra 
1800'erne, topfeltets fra 1914, da også andre dele 
af listeværket måtte fornyes. Fyldingsfløjenes pa-
nel er af fyr, tavlen i øvrigt af egetræ. 

Storfeltets maleri, Kristus velsigner vinen og 
brødet , er som nævnt fra o. 1850, udfør t i olie 
på lærred. De øvrige malerier og træværkets be-
maling går i den nuværende f remtræden tilbage 
til 1914, da Johannes Malling søgte at fremdrage, 
fastslå og rekonstruere tavlens ældre stafferinger. 
På den oprindelige staffering fra o. 1610 bygger 
især træværkets staffering og indskrifter, mens 

fløj malerierne og deres indskrifter næppe går læn-
gere tilbage end nymaling af tavlen 1678, der 
synes mindet ved det malede årstal »1673« på 
søndre storfløj (forkert opmalet?).15 

Bemalingen præges af to røde nuancer, grønt , 
sølv og forgyldning samt på fløjenes rammestyk-

ker sort (på bagsiderne rødt) med gyldent blad-
værk i f o r m af skabelonmaling. Indskrif terne er 
i gylden fraktur på sort bund. I postamentet læ-
ses: »Saa elskte gud verden, at hand gaff Sin E n -
baarne søn. . . Johan(n)es 3 (,16)«, i frisen: »Jeg 
vil frelse dem aff helffuede oc redde dem fra D ø -
den« samt »Død ieg vil vere dig en forgifft, helf-
fuede ieg vil vere dig en pistilentze. Hoseæ 13 
(Hoseas 13, 14)«. Passende til disse skriftsteder 
har Johannes Malling i topfeltet derover malet 
Den opstandne Kristus (olie på lærred) som en 
renæssancepastiche uden belæg i fundne spor (jfr. 
Nør r e Nissum s. 653).16 Maler ierne på fløjenes 
forsider er der imod gamle, malet på træ, og må 
henføres til stafferingen 1678. I topfløjene ses, på 
b run bund, to stående (romerske) krigere med 
bare knæ og en munder ing med spyd og helle-
bard. Storfløjenes malerier har sort bund. I nord 
ses Kristus som Salvator Mund i stående med h ø j -
re hånd løftet velsignende og et stort korsæble 
i den venstre. Unde r billedet læses: »Naaden oc 
Sand Heden er blefuen ved Jesum Chris tum. Joh. 
1.17«. I syd ses tilsvarende Moses med Lovens 
Tavler (fig. 19), hvorpå står et afkortet latinsk citat 
fra Luk. 10, 27: »Diliges D o m i n u m D e u m t u u m 
ex solo17 et proximum tuum sicut te ipsum« (du 
skal elske Herren din Gud af hele . . . og din næ-
ste som dig selv). Unde r Moses læses endvidere 
»Loven er gifuen ved Mosen. Joh. 1.17. 1673«. 
Årstallet er som nævnt snarest en fejllæsning for 
1678. 

På bagsiderne af de bevægelige fløje findes føl-
gende indskrifter (fig. 17). I topfløjene læses u n -
der rødmalede Jesumonogrammer hhv. »Beder, 
saa skal Eder gives. Matt 7,7« (i nord) og: »Sa-
lige ere I som hungre. Luk 6,21«. På bagsiden af 
nordre storfløj læses dels Fadervor, »Fader vor du 
som est i himlen . . . «, dels Dåbsbefalingen: »Vor 
Her re Jesus sagde til sine dicipler.. .« (Mark. 16, 
15-16). Tilsvarende er på søndre fløj anført N a d -
verindstiftelsesordene: »Vor Her re Jesus Christus 
i den nat. . .« (1 Kor. 11 ,23-25) . 

Øjensynligt har Jørgen Friis på Vadskærgård 
(†1632) bestilt tavlen for kirkeværgerne og lagt 
ud til anskaffelsen 1610.18 I hvert fald tales i kir-
kens regnskaber 1610-13 om afbetaling over flere 
omgange, som ti lkom velbyrdig Jørgen Friis for 
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Fig. 18. Altertavle, o. 1610, med maleri, Kristus velsigner vinen og brodet, fra o. 1850, og fløjmalerier fra 1678 
(s. 683). HW fot. 1 9 9 9 . - Altar, um 1610. Gemälde, Einsetzung des Sakraments, um 1850. Gemälde in den Flügeln, 
1678. 
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Fig. 19. Moses med Lovens Tavler, altermaleri 1678, på 
søndre storfløj (s. 684). HW fot. 1 9 9 9 . - Moses mit den 
Gesetzestafeln, Altargemälde auf südlichem Flügel, 1678. 

tavlen.'9 Tavlens ungrenæssancetype med bevæ-
gelige fløje var specielt yndet i Limfjordsegnene 
( D K Tisted 1080f.), og blandt dens bedste side-
stykker i herredet må nævnes Fabjerg kirkes tav-
le fra 1595. Af altertavlens ældste malede f rem-
træden kendes som nævnt hovedsagelig trævær-
kets staffering og indskrifter,20 der knytter tavlens 
lukkede tilstand til de såkaldte katekismusalter-
tavler (jfr. fig. 17).21 Der er ingen tvivl om, at tav-
lens forside har haft †malerier, i det mindste i 
stor- og topfeltet, m e n her fandt Malling ingen 
holdepunkter og nøjedes med at anføre, at f rem-
stillinger af Korsfæstelsen og Opstandelsen ville 

passe godt med indskrif terne (jfr. hans rekon-
struerede topmale r i ) . 

Tavlens opmaling 1678 fremgår af kirkens 
regnskaber 1678-79: »Betalt Kontrafeiren for at 
renovere altertavlen 6 dlr til kost og løn«.5 C o n -
trafejeren, egentlig 'por t rætmaleren ' (betegnelse 
for en bedre maler), synes på træværket at have 
holdt sig til en opfriskning af de eksisterende 
farver, idet dog fløjenes rammeværk fik gult med 
ornamente r i dodenkop; fløjenes bagsider blev 
ladt helt urørte. Malerens største indsats har lig-
get i malerierne. Billederne på fløjenes forsider 
må tilskrives ham, ligesom han meget vel kan ha-
ve udfør t nye hovedmalerier til tavlen.22 Således 
er der 1914 i storfeltet konstateret et †maleri af 
Nadveren, i topfeltet Jesu Dåb, der vel nok begge 
s tammede fra 1678. 1766 omtaltes tavlen som: 
'aleneste malet og forestiller Nadverens indstif-
telse'.11 

I årtierne o. 1800 blev altertavlen nystafferet 
med en perlegrå grundfarve og dertil lyslilla, sort, 
rødbrunt og mørkegrønt . Fløjdørene stod grå 
med gule indskrifter (skriveskrift), og til staffe-
r ingen synes endvidere at have hør t †malerier 
af Kristus med kalken og brødet i storfeltet og 
Opstandelsen i topfeltet.23 Til en ny oppudsning 
midt i 1800'erne hører det nuværende alterbil-
lede. Samtidig maledes der i topfeltet en He l -
ligåndsdue på blå bund, og også fløjenes fyldin-
ger fik blåt. N o k en opfriskning 1876 gav tavlen 
det udseende,4 den havde frem til 1914 (jfr. fig. 
41). Træværket var forfaldent med egetræsma-
ling, lidt guldbronzering samt fastsømmede fløje, 
hvorpå der sås 'dårligt tegnede skriftsteder' og 
store knælende engle (fra o. 1850?). Res taure-
r ingen 1914 har givet altertavlen sin nuværende 
fremtræden. 

Altersølv. 1) (Fig. 20), 1679, foræret af præsten 
Thomas Christensen Blichfeld og nogle sogne-
folk, udfør t af Peder Rasmussen, guldsmed i Vi-
borg 1663-89; kalkens bæger er en m o d e r n e for -
nyelse med hældetud, disken nygjort o. 1830 af 
Peter Lund, der virkede i Lemvig ca. 1824-49. 
Kalken, 18 cm høj , har sekstunget fod, cylindri-
ske skaftled og en knop af ovalt tværsnit med 
seks graverede tunger på over- og undersiden. 
Øvre skaftled er længere end det nedre og må 
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Fig. 21. Alterstager, 1678, skænket af Abelone Anders-
datter (s. 687). HW fot. 1999. - Altar-Leuchterpaar, ge-
stiftet von Abelone Andersdatter, 1678. 

være fornyet sammen med det enkle halvkugle-
bæger. På foden ses Peter Rasmussens stempel 
og Viborgs bymærke (Bøje 5421, 5443). Disken, 
som nævnt fra o. 1830, tvm. 12 cm, er glat med 
graveret fanekors og har på bagsiden stempel for 
Peter Lund i Lemvig (Bøje 6759). Altersættet, 
med den oprindelige †disk, omtales 1679 som 
'en ny kalk og disk af sølv forgyldt indeni, som 
hr. Thomas Blichfeld og sognefolk har foræret til 
kirken' .5 

2) (Fig. 22), 1979, leveret af Bent Exner. Kal-
ken, 21 cm høj, har gotisk formet bæger, der hvi-
ler på en svungen bøj lefod med seks indfattede 
ravkugler. D e n glatte disk, tvm. 18 cm, har midt 
i fordybningen en tilsvarende ravkugle; på bagsi-
den stemplet »Exner 1979«. Ravet er fundet og 
tilvirket af ravsliber Kristian Jensen, Gjellerodde. 

Alterkander. 1) (Fig. 23), o. 1850, af tin, 25 cm 
høj , med svajet hank og låg, (ustemplet), nævnt 
i inventariet 1862.4 2) O. 1875, af sort porce-
læn, fra Bing og Grøndahl. †Oblatæske. 1862 hav-
de kirken en malet brødæske af blik.4 

Sygesæt, se under Hove kirke. Til et †sygesæt an-
skaffedes 1665 en tinflaske.5 

Alterstager (fig. 21), 1678, skænket af Abelone 
Andersdatter. Messingstagerne, 68 cm høje, har 
k lokkeformet fod, smalt balusterskaft og aftrap-
pede lyseskåle, hvis lysetorne er fornyede i j e rn . 
Stagerne optræder som indtægt i kirkens regn-
skab 1678 og 'desuden et par lys som Abelone 
Andersdatter har foræret kirken' .5 †Alterstager. 
1618 betaltes for en stang i en lysestage, 1619 og 
1624 'for en lysestage at færdige'.5 En syvstage fra 
1920, 39 cm høj , er ifølge indskrift med kursiv 
givet »Gud til Ære. Til Minde om Genforen in-
gen 1.6. 1920«. 

†Alterbøger. 1603 købtes en ny bibel, 1610 en 
alterbog, der atter udskiftedes 1665.5 

Messehagler. 1) O. 1900, af rødt fløjl med ryg-
kors og kantning af guldagramaner. 2) Nyere, 
gylden. †Messehagler. 1584 betaltes for vask af 
messeklæderne, og 1597 betalte værgen »for hag-

Fig. 20. Altersølv nr. 1,1679, udført af Peder Rasmus-
sen, Viborg, skænket af præsten Thomas Christensen 
Blichfeld og nogle sognefolk. Disken er nygjort o. 1830 
af Peter Lund, Lemvig, kalkens bæger udskiftet i ny-
ere tid (s. 686). HW fot. 1999. - Silbemes Altargerät, 
von Peder Rasmussen, Viborg. Gestiftet von Pfarrer Thomas 
Christensen Blichfeld und einigen Gemeindegliedern, 1679. 
Patene neugeschaffen um 1830 von Peter Lund, Lemvig. 
Cuppa neueren Datums. 
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Fig. 22. Altersølv nr. 2,1979, udført af Bent Exner. Fo-
dens ravkugler er tilvirkede af ravsliber Kristian Jensen 
(s. 687). HW fot. 1999.- Silbemes Altargerät, ausgeführt 
von Bent Exner, 1979. Die Bernsteinkugeln am Fuß sind 
vom Bernsteinschleifer Kristian Jensen angefertigt. 

len att ferdig(e) oc fornøye«. 1609 blev en gam-
mel hagel og en messesærk vurderet til 6 mk. og 
solgt 1615, efter at en ny var købt 1613. 1631 
skænkede Holger Rosenkran tz til R o s e n h o l m 
vistnok en messehagel,24 og 1678 forærede 'en 
ubekendt ' kirken en ny rød messehagel af fløjl 
med »guld kneple thil Krys och Rondt«. 5 1791 
var kirkens hagel gammel og ringe,12 og 1862 
anføres en 'hagel m e d rødt, hvidt og guldkors' .4 

Alterskranke, forment l ig 1876, af plan som et 
cirkeludsnit, m e d spinkle drejede balustre. Træ-
værket har rødbrun bemaling, knæfaldet grønt 
betræk. M a n har øjensynligt fornyet den 1876, 
da alterskranken ønskedes rykket f rem (jfr. alter-
bord) og opmalet; 1915 blev skranken 'oppoleret ' 
og fastgjort med to stivere.4 †Alterskranker. 1614 
købte værgerne i Lemvig træ til »Kneskamle« i 
kirken.5 1862 nævnes et knæfald med læderbe-
træk.4 En knæleskammel til præsten er fra 1957.4 

†Knæleskammel til præsten. 1665 betaltes for en 
lille skammel 'for alteret',5 måske den bedeskam-
mel, der 1862 fik nyt betræk af fløjl.4 

Døbefont (fig. 24), romansk, af grålig granit, 
92 cm høj , t i lhørende den nordvestjyske type 
(Mackeprang, Døbefonte 161, 407). Foden har 
f o r m af en søjlebase med en kraftig øvre vulst, 
der danner overgang til det cylindriske skaft. 
K u m m e n , tvm. 75 cm, har fo rneden en krans af 

bægerblade, derover er den glat, og mund ingen 
ledsages af en attisk profil, hvis øvre rundstav er 
erstattet af platte. Mund ingen har kraftig lågfals 
og fordybningen er regelmæssig m e d afløbshul i 
bunden (tvm. 2 cm). På fonten ses rester af kalk-
ning. 1862 var den malet med oliefarve, der ø n -
skedes fuldstændig f jernet 1884.4 Fonten stod da 
i korets nordvesthjørne (jfr. fig. 30). Siden 1922 i 
skibets nordøsthjørne. 

Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, ganske lille, tvm. 35,5 
cm. Det har i bunden medal jon med Bebudelsen, 
på fanen en bor t af stemplede stjerner. Fadet næv-
nes tidligst 1862.4 Dåbskande (fig. 23), o. 1850, af 
tin, 33 cm høj, ustemplet. †Fontehimmel(?). 1862 
havde fonten et 'trædæksel',4 forment l ig en h i m -
mel, eventuelt dog blot et fladt trælåg. 

Et fo rmode t †vievandskar fra middelalderen 
fandtes endnu 1922. Det var af granit, råt t i lhug-
get, tvm. 48-50 cm, med en halvkugleagtig for -
dybning, hvis øvre tvm. var 30-31 cm, dybden 
10 cm. Stenen stod da i købmandens hønsegård, 
delvis nedgravet, men skulle være ret flad på u n -
dersiden og så stor, at en mand kun til nød k u n -
ne bære den. På stedet forklaredes stenen som en 
font, og den sagdes med sikkerhed at være købt 
fra kirken.25 

Prædikestol (fig. 27), 1605, tilskrevet snedker Kr i -
sten Spend i Lemvig. Stolen har seks arkadefag, 
af hvilke de fire udgør kurven, mens de to har 
karakter af smalfag hhv. ved opgangen og væg-

Fig. 23. Dåbskande (tv.) og alterkande, begge af tin, o. 
1850 (s. 687 og 688). HW fot. 1999.- Taufkanne (links) 
und Abendmahlskanne, beide aus Zinn, um 1850. 
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gen. Fagene (fig. 26) flankeres af dobbeltsøjler, 
idet der dog ud imod smalfagene er enkeltsøjler. 
Søjlerne er joniske, med en høj hals, der prydes 
af karvskåret stjerne, samt prydbælte med be -
slagværk. Arkaderne udgøres af fyldingspilastre 
og et bueslag, som ledsages af tandsnit, mens 
der i sviklerne fyldes ud med beslagværk. U n d e r 
søjlerne flankeres postamentfel terne af vinkel-
satte fyldingsfremspring, der på kurven prydes 
af snedkerens karakteristiske løvehoveder. Fri-
sen udfyldes af beslagværk og har tilsvarende 
fremspring med fyldinger, der på kurven f rem-
træder dobbelte. U n d e r postamentets fremspring 
ses englehoveder, hvoraf tre er fra 1922 ligesom 
også hængestykkerne, der har f o r m af rulleværks-
kartoucher. Kron - og fodlister er fornyelser i fyr 
fra 1800'erne. En læsepult s tammer fra en større 
istandsættelse 1922, ligeledes stolens bærestolpe 
og den svungne opgangstrappe. 

Fra 1922 er også stolens bemaling og felternes 
malerier, der er udfør t af restauratoren Poul J e n -
sen efter model af profetmaler ier fra renæssan-
cetiden på prædikestolen i Bøvling kirke (Esaias 
dog efter andet forbillede). Maler ierne står på en 
gylden, rødkantet bund og har foroven et n u m -
mer med romertal samt profetnavnet i sorte ver-
saler. Fra opgangen ses: »LV Esaias«, »XXIX lere-
mias«, »III Ezechiel« (fig. 26), »IX Daniel«, »XII 
Hoseas« og »II Iol«. Træværket i øvrigt er staffe-
ret med hovedsagelig to røde toner, grønt , beige, 
samt sølv og guld. I postamentets felter læses i 
gylden fraktur på sort bund de 1922 nyvalgte 
profetcitater (således Es. 55,6, J e r . 2 9 , 1 1 og Dan. 
9,9). 

Om prædikestolens udførelse findes oplysning i 
kirkeregnskaberne 1605-08. 1605 betaltes vogn-
leje for snedkeren og hans 'redskab' til et sted, 
hvor stolen skulle udføres (hos kirkeværgen?), 
derefter for vognleje med den færdige prædike-
stol til kirken, hvor fire karle hjalp med at op -
sætte den. Snedkeren var på kost i ni uger, mens 
han lavede stolen, og fik som løn ti dl.5 R e g n -
skabet nævner ikke navnet på snedkeren, men 
ud fra sammenligning med andre prædikestole 
ses det, at der må have været tale om snedkeren 
Kristen Spend i Lemvig, der 1636 leverede Fer-
r ing kirkes prædikestol.26 

1606 kan man tilsvarende følge arbejdet med 
tilføjelse af en †himmel, hvortil der i Lemvig køb-
tes ni savdeller, t ø m m e r og hornl im. Atter var 
snedkeren på kost, nu i 24 dage, arbejdslønnen 
var 3 dl., ligesom der løb vognleje på og penge 
til en karl, der hjalp med at hænge himlen op. 
Endelig blev den ny prædikestol 1608 stafferet 
af en maler, der blev hentet og bragt i vogn, li-
gesom han var på kost (selvanden) i 28 dage og 
mod tog 18 dl.5 

Som snedkerens andre prædikestole må stolen 
oprindelig have været af karnaptype (jfr. ndf. og 
N ø r r e Nissums prædikestol, s. 658 med fig. 27).27 

Af den ældste bemaling fra 1608 konstaterede 
man 1922 blot lidt rødt og gult i et af arkade-
felterne, vel fra †malerier, og i et postamentfelt 
sås rester af forgyldte bogstaver på sort bund.2 8 

1664 gennemgik prædikestolen småreparationer, 
og 1666 behøvede himlen åbenbart støtte, idet 
man måtte lade en murer indsætte en jernstang 
over stolen.5 

1766 karakteriseredes prædikestolen, som det 
øvrige inventar, med ordene 'gammel og gam-
meldags'.11 O .1850 fik den en nystaffering i blå-

Fig. 24. Døbefont , romansk, af granit (s. 688). HW fot. 
1999. — Romanische Granittaufe. 
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gråt, lysegrønt og lyserødt samt uægte forgyld-
ning, hvortil i felterne hør te følgende kirkelige 
symboler, der var malet i guld med rod kontur på 
en blågrå, marmorere t bund (fra opgangen): Ly-
sestage, kors m.m. , anker, hjerte, nøgle og sværd. 
Frem til 1876 stod prædikestolen vestligere, idet 
man da ønskede den flyttet til korbuen 'i sam-
me stilling, hvori den står'. D e n n e bibeholdte 
skrå opstilling fremgår af et fotografi fra o. 1900 
(fig. 41), der viser stolen med egetræsmaling (fra 
1876) og en ældre †læsepult, opsat på panelværk, 
der havde berøvet den alle hængeornamente r 
(jfr. også fig. 25).29 Fotografiet fra o. 1900 viser 
også en 1876 indrettet †opgang med kantende 
gelænder fra koret, og det viser den forsvundne 
†himmel fra 1606. Dens g r u n d f o r m af et smalt 
rektangel med firsidet fremspring er vidnesbyrd 
om, at også selve stolen oprindelig må have haft 
denne karnapform. I øvrigt f remtræder himlen 
på billedet enkel og afpillet, loftet med midt -
roset, mursiden med udsavede hængestykker, der 
må have været barokke fornyelser. Tre engleho-
veder på himlens forreste h jø rner brugte Poul 
Jensen 1922 som led i en rekonstruktion af kur -

Fig. 25. Prædikestol, 1605, tilstand før restaurering 1922 
(s. 690). Niels Termansen fot. 1920. - Kanzel, 1605, 
Zustand vor Restaurierung 1922. 

Fig. 26. Prædikestol, 1605, udsnit med arkadefag og 
maleri (s. 689, jfr. fig. 27). HW fot. 1999. - Kanzel, 
1605.Ausschnitt mit Bogenfeld und Gemälde. 

vens hængeornamente r (jfr. ovf.). Han iagttog i 
øvrigt, at himlen hovedsagelig var af fyr. Inderst 
på dens træ fandt han lidt grøn og rød farve 
og herover 'forskellige forgyldte korsblomster og 
stjerner ' , som vel har hør t til loftets udsmykning 
fra o. 1850. Poul Jensen afstod 1922 fra at sætte 
himlen i stand og anbefalede, at dens rester sattes 
på loftet.30 Restaurer ingen 1922 har i øvrigt gi-
vet prædikestolen dens nuværende f remtræden. 

†Prædikestol, 1586, da der opsattes panel, bl.a. 
til at sætte prædikestolen på' (en underbygning?). 
Året efter købtes for 6 mk. stål 'til at hænge h i m -
len over prædikestolen med ' , og atter 1596 ar-
bejdedes der med savskæring af fjæle til himlen. 
1586 hentede man tømrer og snedker i Lemvig, 
mens man 1596 måtte give snedkerne vognleje 
fra Fjaltring.5 

Stolestaderne er fra 1825-50, af fyr, med let skrå 
panelrygge og glatte gavle, 120 cm høje, der en-
der i et udsvejfet, vaseagtigt topstykke. I skibets 
nordre række, vest for indgangen, har en stol (fig. 
29) to lidt højere (128 cm) og flottere gavle end 
de øvrige: de er fyldingsprydede og ender i en af 
bøjler støttet skive. Til alle stole hører fyldings-
låger, og langs væggene løber fyldingspanel fra 
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1922. Bemalingen er siden 1973-74 rødokker, 
idet lister og kanter er markeret med sort og ly-
sere rødt. Stoleværket omtales 1862 som 38 kir-
kestole med døre og †hatteknager ved mandssto-
lene (jfr. fig. 30, 41), alt egetræsmalet. 1879 fik 
staderne en ny overstrygning med egetræsfarve,4 

og 1922 blev stoleryggene skråtstillede, ligesom 
døbefonten fortrængte nogle stader fra skibets 
nordøsthjørne.3 1 

†Stolestader. 1586 hentede man en snedker i 
Ølby, for at han kunne 'gøre skamler (stole) og 
panel ' ved †prædikestolen, og 1588 arbejdede to 
snedkere i 12 dage m e d at forarbejde indkøbt 
t ø m m e r til nye skamler. 1668 købtes fire fyrre-
deller til skamler, og 1679 blev stolene 'bag dø -
ren' repareret.5 1766 var kirkestolene gamle og 
gammeldags,11 1791 kaldes de upåklagelige, idet 
dog 'nogle menes at kunne være bedre',11 og 
1806 manglede de fleste stole ' tværtræ til ryg-
stød'.7 

Skrifte- og præstestol. 1806 var skriftestolen og 
en del af alterskranken beskadiget,7 hvorved an-
tydes, at skriftestolen som vanligt stod op m o d 
alterskranken i korets nordøsthjørne. 1862 havde 
præstestolen og en †degnestol plads på hver sin 
side af alteret. 1876 f jernedes begge stole, idet 
præsten fik plads i en †armstol bag alteret, degnen 
i mandssidens forreste stade.4 

†Pengeblokke. 1601 købtes en kande tjære til at 
tjære blokken med, 5 og 1862 stod en fattigblok 
ved indgangsdøren. †Klingpung. Inventariet 1862 
nævner en tavlepung.4 

Af et (†)pulpitur fra 1617 i kirkens vestende er 
hovedsagelig bevaret ni arkadefyldinger fra bryst-
ningen, der efter pulpiturets nedtagning 1876 er 
genbrugt som alterbordspanel (fig. 15, jfr. ovf.). 
Selve panelet er af fyr, de pålagte arkader af eg. 
Arkaderne bæres af udbugende pilastre, der som 
de tungede bueslag smykkes af beslagværk, mens 
en hvirvelroset fylder ud i sviklerne. 1914 er 
på panelet konstateret lidt hvidt m e d m a r m o r -
årer i sort, der kan gå tilbage til 16-1700'erne. 
Fra pulpituret s tammer forment l ig også en ud -
svejfet fyrreplanke, 192 cm lang, der må stamme 
fra 1700 'erne og kan være et da fornyet hænge-
stykke.32 Om pulpiturets opsætning 1617 m e d -
deler regnskabet udførligt: Først købtes det gro-

Fig. 27. Prædikestol, 1605, tilskrevet snedker Kristen 
Spend i Lemvig. Malerierne er udført 1922 som kopier 
af renæssancemalerier på prædikestolen i Bøvling kirke 
(s. 688f.). HW fot. 1999. - Kanzel, dem Schnitzer Kristen 
Spend in Lemvig zugeschrieben, 1605. Gemälde ausgeführt 
1922 als Kopien von Renässancegemälden an der Kanzel 
von Bøvling Kirche. 

vere t ø m m e r ind i Lemvig og kørtes til kirken, 
bl.a. fem 16 alen lange ' træer ' til 'den pulpitur ' . 
Derpå leverede Svend Poulsen i Lemvig træ til 
pulpiturets trappe og stole ('loft skamler'), mens 
Simon Christensen solgte værgerne otte deller 
til »Rundbouer« (arkader), som de derpå selv 
kørte h jem. Endelig brugte to tømrere 16½ dag 
med at 'hugge trappen og bjælkerne ' , mens en 
snedker selvtredje var i gang i fem uger på nær 
tre dage og mod tog 10 dl. mk. i løn.5 Pulpi tu-
ret, 'i den vestre ende ' , kaldtes 1766 for 'gammelt 
og gammeldags',11 og 1862 sagdes det ' indad til 
kirken' at være malet med oliefarve og udskåret 
i træarbejde. Samtidig nævnes fire ' tilhørerstole' 
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Fig. 28. Præsterækketavler, den ældste (tv.) fra o. 1780 
(s. 692). HW fot. 1999.- Pastorentafeln, die ältere (links) 
um 1780. 

på pulpituret, der havde opgang 'fra våbenhuset ' . 
1876 blev pulpituret borttaget, 'da det ej er for -
nøden t for menigheden og hindrer lyset'.4 

Orgel, 1974, med seks stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af Th . Frobenius & Sønner, Kgs. 
Lyngby. Disposition: Manual: Rør f lø j t e 8', P r in -
cipal 4', Gedaktfløj te 4', Spidsfløjte 2', Oktav 1'. 
Pedal: Subbas 16'. D e n enkle, femdelte facade er 
tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm som en 

Fig. 29. Stolestade vestligt i skibets nordside, 1825-50 
(s. 690). HW fot. 1999. - Gestühl im Westteil der Schiffs-
nordseite, 1825-50. 

modificeret udgave af disse arkitekters arbejde i 
Åsted Kirke, Viborg Amt. I t å rn rummet . 

†Orgel, 1939, med fem stemmer, bygget af 
A. C. Zachariasen, Århus. Disposition: Manual: 
Quin ta tøn 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 
4', Rauschquin t II; oktavkoppel, svelle. P n e u m a -
tisk aktion og vindlade. Ved nordvæggen i skibets 
vestende.33 

Salmenummertavler, 1922, tre ens, 8 3 x 5 7 cm, 
med kraftig profilramme, hængecifre af letmetal 
og bemaling som stolestaderne. †Salmenummer-
tavler. 1862 nævnes seks tavler til salmenumre.4 

O. 1900 hang en enkel sort tavle til påskrift med 
kridt nord for korbuen (jfr. fig. 30, 41). 

Præsterækketavler (fig. 28). 1) O. 1780, m e d en-
kel profilramme, 140x73 cm. R a m m e n står ma-
let i rødt, sort, gult og grønt , og præsternes navne 
er angivet med gul skriveskrift på sort b u n d u n -
der overskriften: »De evangeliske Præster i T ø r -
r ing og H e l d u m siden 1537«. Endelig læses ne -
derst: »Restaureret 1914« og »Sluttet 1917«.Tav-
len har afløst en kalkmalet præsterække på korets 
nordvæg (†kalkmalerier nr. 3). H e r hang tavlen 
1914, nu vestligt på skibets nordvæg. 2) 1914 el-
ler 1922, som nr. 1 og fortsættende dennes præ-
sterække. I skibet ved siden af nr. 1. 

En kirkestævnetavle fra o. 1850, ganske enkel, 
2 8 x 2 0 cm, er sortmalet med hvid skriveskrift: 
»Kirkestævne«. O p h æ n g t i våbenhuset . 

To ens lysekroner i barokstil, vistnok fra 1922, 
er ophængt i skibet. 

†Ligbårer. 1593 betaltes en dl. for en ligbåre 'med 
al bekostning'. 1633 var båren brækket og blev re-
pareret, og 1664 forsynet med to nye fødder. 1672 
udførtes atter en ny ligbåre.5 

Klokke (fig. 40), 1506, tvm. 91 cm, tilskrevet 
Peter Hansen, klokkestøber i Flensborg (Uldall, 
Kirkeklokker 234).34 Klokken har profilering ved 
overgangen fra legeme til slagring og om halsen 
en tolinjet latinsk minuskelindskrift , indrammet 
af lister: »anno domini mdvi in honore[m] sancte 
trinitatis sancte marie uirginis et sancti ionannis 
baptiste patroni ecc(lesi)e thur inghe ihesus nasa-
renus rex i udeo rum sit titolus triumphalis inter 
nos et omnes inimicos in nomine patris et filii et 
spiritus sancti am(en)« (I Herrens år 1506 til ære 
for D e n hellige Treenighed, den hellige j o m f r u 
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Fig. 30. Indre set mod øst 1920. Niels Termansen fot. — Kircheninneres gegen Osten 1920. 

Maria og den hellige Johannes Døberen , T ø r r i n g 
kirkes værnehelgen. Jesus af Nazareth, Jødernes 
konge være det sejrende navn imellem os og alle 
f jender. I Faderens, Sønnens og den hellige ånds 
navn, amen). Hankene er tovsnoede. O p h æ n g t 
i nyere slyngebom af eg; en ældre knebel er op -
hængt i våbenhuset . 1601 fik klokken nye lejer 
og pander, og 1626 måtte akslen repareres. 1671 
købtes egetræ til en ny bom, og ved samme tid 
blev indskriften gengivet i Resens Atlas, der for-
argedes over omtalen af Maria og Johannes, »som 
om Maria og Johannes havde lige så stor vær-
dighed som Gud selv. Det er en såre afskyelig 
afgudsdyrkelse og næppe mere tålelig end hine 
assyreres...«.9 1766 pristes tårnet for dets 'meget 
skønne klokke'.11 

Som klokkestol t jener to af klokkestokværkets 
bindbjælker. En †klokkestol opsattes 1601, da man 
købte t ø m m e r til 'klokkeværket ' og betalte vogn-

leje og havde to tømrere på kost i ni dage. Atter 
1679 reparerede en tømrer på klokkeværket.5 

G R A V M I N D E R 

†Epitaf ium, o. 1628, over sognepræst hr. Hans 
Lauridsen Juel Morsing, *1577, ordineret 1600, 
†1628 i Hestdal, og hans kære hustru Anne Mat -
thiis Dotter, †1628, som fødte ham syv børn . 
Epitafiet, utvivlsomt af træ, synes at have haft 
gravskrift på hængestykket, afsluttet med ordene: 
»Gud samle dem i det evige lif«. Storfeltet r u m -
mede følgende latinske vers og derunder hans, 
hustruens og børnenes 'skilderier': »Ah! Miser est 
h o m o tantisper, qvando in orbe est . /Vita ubi de-
sierit, desinit esse h o m o . / O! vita invita, O! læti 
bona clausula lethi/ Hora venit vitæ, cum neus 
hora venit« (Ak, mennesket er ulykkeligt, så læn-

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt 44 
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Fig. 31. Gravsten nr. 4, romansk, et fragment af ho-
vedenden (s. 694). Tegning af J. B. Løffler 1879. - Ro-
manischer Grabstein, Fragment vom Kopfteil 

ge det er i verden. Når livet ophorer, ophorer 
han med at være menneske. O h , uvelkomne liv, 
oh, glædelige død, som afslutter det. Livets t ime 
kommer , når dødens t ime kommer) . Af beskri-
velsen fremgår, at der kan have været tale om et 
epitafium som det over sognepræst Jens Iversen 
Bork fra o. 1614 i R ingkøb ing kirke (s. 134). Epi-
tafiet hang på korets nordvæg 1766, da por t ræt-
terne omtaltes som 'nu ukendelige' .3 5 

Gravsten. 1) (Fig. 33), romansk, af rodgrå gra-
nit, 123x39 cm. Stenens langsider ledsages af 
en spinkel kantstav, og fladen smykkes af et sær-
egent korsmotiv i lavt relief. Det udgøres af en 
lang stav, der midtdeles af en propelagtig tvær-
arm, og som i begge ender afsluttes som et pro-
cessionskors af hjulkorstype. Stenen er indmuret 
lavt vestligst i skibets nordmur , hvor den også 
fandtes 184336 og forment l ig er indsat ved tår-
nets opførelse. Resens Atlas afbilder o. 1675 dens 
korsmotiv som værende at se på en 'i muren ind-
sat sten' (fig. 32).9 D e n gengivne sten kan dog 
også være nr. 2 eller 3 (jfr. ndf.), der er tilsva-
rende og må skyldes samme stenhugger. Ingen 
ganske l ignende gravsten kendes andetsteds fra, 
men motivet med ét eller flere processions- og 
hjulkors var udbredt i tidens gravstenskunst.3 . 

Fig. 32. Romanske gravsten (s. 694), tv. nr. 4, th. en 
gengivelse af dekorationen på nr. 1-3. Tegning i Resens 
Atlas. - Romanische Grabsteine. Rechts eine Wiedergabe der 
Dekoration auf den in Turm vermauerten Grabsteinen. 

2) (Fig. 34), romansk, svarende til nr. 1 , 1 1 9 x 4 1 
cm, med dobbelte kantstave. Indmuret lavt i tår-
nets vestmur. Her nævnes den tidligst 1894, men 
forment l ig var den til stede også 1843, ligesom 
den kan have været det o. 1675 (jfr. nr. 1).38 

3) (Fig. 35), romansk, af rød granit, den ene 
ende skjult, stenens synlige længde er 127 cm, 
dens bredde 50 cm. Svarende til nr. 1-2, i n d m u -
ret østligst i tårnets sydsokkel med den ene endes 
korscirkel skjult bag skibets sokkel. Stenen kan 
være omtalt allerede o. 1675 (jfr. nr. 1), og da J.B. 
Løffler tegnede den 1879, fandtes den tydeligvis 
sammesteds i murværket som nu. 

4) (Fig. 31) Et romansk gravstensfragment af 
rodsort granit. Bevaret er et 44 cm langt stykke 
af hovedenden, der er 59 cm bred og prydes af 
et hammerkors i lavt relief. Ved stenens venstre 
side løber en perlestav eller tungebor t , og ved 
den højre anes et siksak- eller t rappeornament . 
Fragmentet er stærkt stiliseret gengivet o. 1675 
i Resens Atlas (fig. 32). De t var da 'indsat i m u -
ren',9 sandsynligvis i tårnets sydmur, hvor styk-
ket sidder nu, og hvor det også er beskrevet og 
tegnet af Magnus-Petersen 1894. 

5) (Fig. 36), o. 1656, over . . .s Christensen Kier 
(Kjær), †1656, (og hustru) . . . †16.. i hendes . . . 
år. Rod l ig kalksten, 2 0 0 x 1 2 9 cm, med næsten 
udslidte versaler i et skriftfelt, der optager hele 
stenens bredde, og som i midten har rester af 
et bomærkeskjold. Øverst afslutter et smalt felt 
med reliefhugget englehoved, nederst et tilsva-
rende med timeglas, kranium og korslagte knog-
ler. Felterne giver i stenens h jø rner plads for m e -
daljoner med evangelisternes symboler og deres 
navne hugget i reliefversaler på medal jonkan-
ten. Foroven læses »M[atthæus]« (tv.) og »S. Mar -
cus«, forneden »S. Io[han]nes« (tv.) og »[S.] Lu-
cas«. Stenen lå 1894 (med hovedenden i øst) i 
kirkens midtgang mellem nr. 6 og nedennævnte 
†gravsten nr. 1. Der kunne da vistnok på b o -
mærkeskjoldet læses initalet »K«. Magnus-Peter-
sen anbefalede 1894 stenen opsat nordligst imod 
skibets vestvæg. Nu opsat imod tårnets sydvæg, 
vestligst. 

6) (Fig. 37), O. 1676, over ve l fornemme mand 
Mogens [Sørejnsøn, forpagter på Waskerg[aard], 
†29. april . . . i sin alders 35. år, (og hustru) . . . 
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Fig. 33-35. Gravsten af granit, romanske (s. 694). 33. Nr. 1, indsat i tårnets nordmur. 34. Nr. 2, indsat i tårnets 
vestmur. 35. Nr. 3, indsat i tårnets sydmur. NJP fot. 2000. - Romanische Granitgrabsteine, im Turm vermauert. 

Andersdatter, † . . . De fik sammen tre sønner og 
tre døtre. Grå kalksten, 2 0 4 x 1 1 6 cm, m e d rester 
af gravskrift med indhuggede versaler, der opta-
ger hele stenens bredde. I h jø rne rne ses højovale 
medal joner med reliefhuggede fremstillinger af 
siddende evangelister, der alle er vendt m o d ste-
nens midte og ledsages af deres symbolvæsener. 
Øverst ses (tv.) Mattæus og en stående engel, 
begge læsende, samt Markus skrivende med lø-
ven liggende bag sig. Forneden sidder Lukas (tv.) 
med hånd under kind, grublende over teksten, 
mens Johannes ses bladende i evangeliebogen. 
Mogens Sørensen blev begravet 11. maj 1676 
under deltagelse af et større antal præster og 

agtværdige mænd, he runder borgmester Peder 
Olufsen Damst røm i Lemvig.39 Stenen lå 1894 
vestligst i skibets midtgang, hvor Magnus-Peter-
sen foretog en delvis afskrift, der på nogle p u n k -
ter kan supplere det nu læselige. H a n anbefalede 
stenen opsat sydligt på skibets vestvæg. Nu opsat 
imod tårnets sydvæg, østligst. 

†Gravsten. 1) 1700-50, over ukendte, alene kendt 
gennem Magnus-Petersens beskrivelse 1894. D e n 
var af hvidgrå kalksten, »norsk marmor«, og mål-
te 3 alen 15 t o m m e r x 2 alen 6 t o m m e r (ca. 
2 2 5 x 1 4 0 cm). Skriftfelt i stor cirkulær bladkrans, 
i h jø rne rne »halvfigurer af evangelisterne«, og 
i me l l emrummene udfyldende »barokke orna-

44* 
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Fig. 36. Gravsten nr. 5, o. 1656, over ...s Christensen 
Kjær og hans hustru (s. 694). HW fot. 1999. — Grabstein 
für ...s Christensen Kjær unci seine Ehefrau, um 1656. 

menter« (formentl ig storakantus). U n d e r skrift-
feltet sås et kranium med knogler og over det et 
noget større motiv, der beskrives således: »en dan-
sende kvindelig Skikkelse, der griber et phan-
tastisk, f i rbenet Dyr om dets Tynde Svanehals«. 
Stenen lå 1894 i skibets midtgang nærmest kor-
indgangen. D e n anbefaledes da opsat m o d tr i-
umfvæggen nord for korbuen, m e n må snart ef-
ter være blevet kasseret. 

2) O. 1755, over sognepræst Laurits Jensen Wa-
dum, *19. dec. 1706 i Aalborg, sognepræst for 
T ø r r i n g og H e l d u m menigheder i 22 år og tre 
måneder. 1734 g. 1° m. sin formands enke M e t -
te Bie, som døde barnløs 1. marts 1735, g. 2° 
m. Elisabeth Marie Elling, med hvem han av-
lede otte børn , der som moderen endnu levede. 
Gravskriftens oplysninger er uddraget af en u d -
førligere levnedsskildring i efterfølgeren Marcus 

Clausen Borgens indberetning 1766, der oply-
ser, at indskriften på Laurits Jensen Wadums 
'udhugne ligsten' viste overensstemmelse med 
det meddelte.11 

†Muret gravkrypt. U n d e r korgulvet indrettedes 
o. 1596 en begravelse for e jerne af Vadskærgård. 
R u m m e t giver sig til kende derved, at korets 
gulv er hævet fire trin over skibets, indtil 1973 
var det hævet fem trin. Ved restaureringen dette 
år sås krypten som et dybt rum, muret af ret 
store teglformater. I midten stod fire kvadrati-
ske, murede piller, og i nordvæggen sås tre skifter 
over gulvet en fladbuet niche til en luftkanal, der 
munder ud i korets sokkel. 1596 overlod Jørgen 
Friis til Vadskærgård kirkeværgen 'gamle mursten 

Fig. 37. Gravsten nr. 6, o. 1676, over Mogens Sørensen, 
forpagter på Vadskærgård og hans hustru, . . . Andersdat-
ter (s. 694). HW fot. 1999. - Grabstein für Mogens Sø-
rensen, Pächter des Vadskærgård, und seine Ehefrau, ...An-
dersdatter, um 1676. 
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Fig. 38. Gravsted med kirkegårdsmonument nr. 1, en 
gravsten fra o. 1800, og nr. 2, et støbejernskors fra o. 
1850 over M. Fanøe (s. 697f.). HW fot. 1999.- Grab-
stätte mit Friedhofsmonumenten. Grabstein um 1800, und 
Gußeisenkreuz für M. Fanøe, um 1850. 

og kalk til gravkrypten' , der da omtales som grav 
for hans fader Godske Friis.5 1792 nævnes, at der 
imellem koret og skibet var en åben begravelse 
i gulvet, som forvoldte trækvind,40 og 1899 ind-
sattes en lem i korgulvet ned til gravkælderen.4 

Fra krypten s tammede en †kiste af fyrretræ, der 
1922 var hensat stærkt medtaget på kirkeloftet. 
D e n kaldtes da en ' rokokokiste ' med gråt i blåt 
malede ornamenter og skriveskrift. 

*Begravelsesskjolde (lyseskjolde).41 1) 1889,af j e r n -
blik, ovalt, 31 ,5x26 cm, med kronende kors og 
sløjfer. Sort med påmalede egeblade og gulbrun 
gravskrift i fraktur og skriveskrift over Else Vil-
lumsdatter Agger, *20. aug. 1810, †10. jan. 1889 i 
Tør r ing . Siden 1956 i NM (inv.nr. 3715/1956) . 

2)1893, som nr. 1, m e n lidt større, 3 3 x 2 6 cm; 
en af sløjferne er bo r tkommet . For N. Chr is ten-
sen Seiberg, *18. jan . 1811, †27. dec. 1893. Siden 
1956 i NM (inv.nr. 3716/1956) . 

3-5) 1912, tre ens i f o r m af sorte papkors med 
fløjlsbelagte forsider, 37 cm høje. På korsenes 

tværarme er med sølvbogstaver anført gravskrif-
ter for Niels Balleby, * 1 7 . j a n . 1839, †18. sept. 
1912, Christ ine Madsen, *3. nov. 1821, †5. jan. 
1912 samt Jenny Onsgaard. Siden 1956 i NM 
(inv.nr. 2841-43/1956) . 

†Begravelsesskjolde. Yderligere fire begravelses-
skjolde fandtes o. 1900 stående på alteret (jfr. fig. 
41). 

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 38), o. 1800, af 
f o r m som en gravsten, på gravsted med et yng-
re støbejernskors, der alene bærer navnet »M. 
Fanøe« (se nr. 2). Gravstenen er af grå kalksten, 
191x128 cm, og optages næsten helt af et stærkt 
udvisket, todelt skriftfelt med rester af f raktur-
skrift. En kantende o rnamentbor t r u m m e r ne -
derst et groft udhugget kranium med knogler, 
øverst vistnok en olielampe. I stenens h jørner 

Fig. 39. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1872, over Dan-
nebrogsmand Vill Jeppesen Søgaard og hustru, Birgitte, 
f. Christensen (s. 698). HW fot. 1999. -Friedhofsmonu-
ment für Träger des Silbernen Kreuzes des Dannebrogsordens, 
Vill Jeppesen Søgaard und Ehefrau, Birgitte, geb. Christen-
sen, um 1872. 
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giver skriftfeltet ved retvinklede indskæringer 
plads for kvadratiske felter med småmotiver, bl.a. 
en tulipan og vistnok en hjor t . 

2) O. 1850, et støbejernskors (jfr. fig. 38), fra o. 
1850, der alene bærer en indskrift, med reliefversa-
ler, »M. Fanøe«. Korset er glat med trekløveren-
der, 81 cm højt , og står på samme gravsted som 
nr. 1. 

3) O. 1850, med indskriften »Gravsted Fami-
lien Nelle[mand]«. M o n u m e n t e t består af en ce-
mentplade, 172x92 cm, hvori er nedlagt en hvid 
marmors ten m e d spærformet afslutning, 7 5 x 3 5 
cm. Herpå gravskriften i indhugget antikva u n -
der kors og bladværk. Liggende øst for koret 
sammen m e d nr. 4-5. 

4) (Fig. 39), o. 1872, over Dannebrogsmand 
Vill(um?) Jeppesen Søgaard, *6. jan. 1782, †26. 
jul i 1872 90/4 år gammel og Birgitte Chr is ten-
sen Søgaard, *30. sept. 1777 i Grønkje r i Fløn-
der, †8. jan. 1866 i Søgaard 88/4 år gammel. De 
indgik ægteskab 16. jan. 1807 og levede lykke-
ligt sammen i 59 år, velsignet med fem børn , to 
sønner og tre døtre, af hvilke en datter modta -
ger d e m hisset. Støbejernsmonument af f o r m som 
en gravsten, 185x121 cm, med stort reliefkors 
og påsatte skriftplader af zink.42 En profilkant 
indfatter m o n u m e n t e t , h jø rne rne har bladværk, 
korset trekløverender og håndtryk i midten. Over 
de vandrette korsarme r u m m e r smalle skriftpla-
der ordene: »Herunder hviler støvet af«, mens 
selve gravskrifterne meddeles på to hø j ovale tav-
ler under korsarmene og en større rektangulær 
tavle under korsets fod. Indskriften afsluttes med 
gravvers. Liggende øst for kirken sammen med 
nr. 3 og 5. 

5) O. 1878, over Jeppe Christ ian Villumsen, 
*12. j un i 1807 i N ø r r e Søgaaard i Tør r ing , 
†16. dec. 1878 sammesteds. Støbejernsmonument af 
f o r m som en gravsten, 188x89 cm, der stort set 
f remtræder glat, bortset fra indskriftens reliefver-
saler.42 Over indskriften ses et håndtryk, mens 
et lille kors afslutter fo rneden under et gravvers: 
»Se Træets Løv, hvor det nedfalder / og visne 
paa Naturens B u d , / Saa er vort Liv naar Her ren 
Kalder, / vi vandre maa af Verden ud«. M o n u -
mente t ligger øst for kirken sammen med grav-
minde rne nr. 3-4 . 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Vedr. arkivalier for Ringkøbing amt i almindelighed 
henvises til s. 54f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 
56f. Endvidere er benyttet: 

Ved embedet . Synsprot. 1862ff. 
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Tørr ing kirkes rgsk. 

1584-1636 og 1654-82 (C K R B 468-69). 
NM. Håndskrifter. R. H. Kruse, Nørrejyllands Mærk-

værdigheder i det 19,de Aarhundrede I, 1843. F. Uldall, Om 
de danske landsbykirker V, 1890, 318-23. Notebøger. Søren 
Abildgaard VIII, 168. Indberetninger. J. B. Løffler 1879 
(bygning og inventar). Magnus-Petersen 1894 (grav-
sten). Jørgen Malling 1913 og 1914 (altertavle). Niels 
Termansen 1921 (inventar). Chr. Axel Jensen 1922 (in-
ventar). Poul Jensen 1922 (prædikestol, kalkmaleri). 
Mogens Larsen 1971 (inventar). Rober t Smalley 1973 
(kalkmaleri). Olaf Hellvik 1973 (kalkmaleri). Kirsten 
Trampedach 1975 (kalkmaleri). Anne-Mari Steimle 
2000 (gravminder). Tegninger og opmålinger. Tegning af 
romansk gravsten i R. H. Kruse, Nørrejyllands Mærk-
værdigheder i det 19de Aarhundrede I, 1843, 114. Tegnin-
ger af fire romanske gravsten ved J. B. Løffler (1879). 
Opstalt og snit af altertavle, tegning af detaljer (med 
farveprøver) samt akvarel og kalke af ornamenter på 
altertavlen ved Johannes Malling 1914. Tegning af ind-
skrift på prædikestolen ved Poul Jensen 1922. Tryk af 
plan, opstalter og snit af kirken samt forslag til våben-
hus ved Poul Hansen og Ib Lydholm 1970 og 1973. 
Tværsnit af kirken ved Peter Duun Andersen 2000. 

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og 
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse ved Niels 
Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og gravminder 
ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Redakti-
onssekretær Annelise Olesen. Tyske oversættelser ved 
Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 2000. 

1 Oldemoder 112. 
2 Kronens Skøder III, 312. 
3 LAVib. Retsbetjentark. Viborg Landstings skøde- og 
panteprot., 29. aug. 1702. 
4 Synsprot. 1862ff. 
5 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Tørring kirkes rgsk. 
1584-1636 og 1654-82 (C K R B 468-69). 
6 Jfr. Olaf Olsen, Hørg, hov og kirke, 1966, 269. 
7 LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1805-06 
(C 4.707). 
8 I Thy og på Mors kendes adskillige sådanne lavtsid-
dende 'spedalskhedsvinduer', normalt vestligst i korets 
sydmur (DK Tisted 1062). 
9 Resen 140-41. 
10 Blandt sokkelkvadrene, der kun er anvendt i vest, 
indgår en sten med rundstav, som næppe kan stamme 
fra kirkens sokkel. 
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Fig. 40. Klokke, 1506, tilskrevet Peter Hansen i Flensborg, støbt til ære for Treenig-
heden, Maria og Johannes Døberen (s. 692). HW fot. 1999. — Glocke, zugeschrieben 
Peter Hansen in Flensburg, 1506. Ein Guß zu Ehren der Dreifaltigkeit, Maria und Johannes 
dem Täufer. 

11 LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop Bloch 
1766-69 (C 4.774). 
12 LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4.190). 
13 I skibet var der da et enkelt vindue med kun et fag. 
14 Jfr. også bagsidens arkadefyldinger, der bedst kan 
forklares med, at man 1876 har haft rigeligt af disse for 
hånden. 
15 Johannes Malling angiver selv årstallet 1673 som 
'noget tvivlsomt'. En overgang læste han det »1573«. 
16 Lærredet er limet på fyldingens træ. På maleriet læ-
ses signaturen: »Nyt. 1914. Johs. Malling pinx«. Som 
forlæg har Malling angiveligt brugt et epitafiemaleri i 
Køge kirke. 
17 Burde lyde »ex toto corde tuo« (af hele dit hjerte). 
18 Det må være fejlagtigt, når DaAtlas 824f. oplyser, 

at tavlen skulle være skænket 1601 af Ove Lykke til 
Vadskærgård. 
19 N o t e 5. Bogens smuldrende papir vanskeliggør læs-
ningen. 1611 læses bl.a. »Giffuitt Jørgen Fris y betaling 
for thend thaffle y Kiercken X rix dir...«. 
20 Johannes Malling angiver følgende om de fundne 
indskrifter: I postamentets felt afdækkedes det anførte 
Johannescitat fuldt bevaret. I frisens nordre felt fand-
tes alt afskrabet, i syd læstes: »Død jeg vil vere dig. . . 
for . . . helfuede jeg .. . vere dig en pistilentze... oseæ 
13«. På nordre sidefløjs bagside fandtes tilstrækkeligt 
til at identificere Fadervor og endnu mere af citatet fra 
Dåbsbefalingen. På søndre sidefløjs bagside f remkom 
lige nok til at identificere Nadverordene: ».. .esus.. . i 
den Na t . . . foraad.. . hukommelse. . .« osv., og bag på 
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Fig. 41. Udsni t af kirkens indre set m o d øst, o. 1900. 
L. Poulsen, Vejen fot. - Ausschnitt aus Kircheninnerem 
gegen Osten, um 1900. 

topflojene anedes kun rester af tre linjer med gylden 
frakturskrift og ordet »Jesus«. Indb. 1914, i N M . 
21 Se Ebbe Nyborg, »Lektorieprædikestole og katekis-
musaltertavler. Om inventaranskaffelse i de sydvestjy-
ske kirker i Reformationsårhundredet«, Tro og bilde i 
Norden i Refonnasjonens århundre, red. Martin Blind-
heim m.fl., Oslo 1991, 23 l f . 
22 Øjensynligt har han forud for udførelsen af sine ma-
lerier afskrabet alt ældre, hvilket forklarer Mallings 
vanskelighed ved at finde spor af de oprindelige ma-
lerier. 
23 Synsprot. (note 4) omtaler storfeltets motiv som 
'Kristus ved Nadveren' . Ifølge Johannes Malling sva-

rede motivet til tavlens nuværende, men var blot ' end-
nu dårligere'. 
24 Identifikationen af kildens »Tøring kirche« er noget 
usikker. Se Sophie Brahes Regnskabsbog 1627-40, udg. 
ved Henning Paulsen under tilsyn af j ohan Hvidtfeldt, 
Århus 1955,56. 
25 Stenen er i nyeste tid forgæves eftersøgt og efterlyst. 
26 Se under Nør re Nissum kirkes altertavle og prædi-
kestol s. 654, 658 med noterne 51, 52, samt epitafium 
i He ldum kirke s. 718. 
27 Om stolen oprindelig havde haft underbaldakin, kun-
ne ikke afklares 1922, da den oprindelige bund for 
længst var udskiftet. 
28 1971 er inderst konstateret lidt grønt direkte på træ-
et. 
29 På yderligere et nærbillede af prædikestolen (i N M ) 
læses dele af postamentets indskrift fra 1876 (antikva): 
». . .Guds Ord. . .det« (vel Luk. 11,28). 
30 Det er uvist, om det skete, og i givet fald, hvornår 
resterne er forsvundet fra loftet. 
31 På loftet ligger seks stolegavle og fem fyldingslåger 
som skibets almindelige. 
32 Planken, med rester af grå maling, er nu på kirkelof-
tet. 
33 1918 overvejedes det at bekoste et pulpitur til et nyt 
orgel (harmonium?). (Note 4). 
34 Jfr. også Bjørn Poulsen, »Klokkestøberen«, Skalk 5, 
1986, 26ff. 
35 No te 11, DaAtlas 824f. og Nielsen 1894, 366. 
36 R. H. Kruse, Nørrejyllands Mærkværdigheder i det 19de 

Aarhundrede I, 1843, 114. Manuskript i N M . 
37 Løffler, Gravsten 13 (note) samt Tavle VII, fig. 40 med 
nabotavler. Se også Hinrichsen, Grabsteine III, 779f. 
38 Hinrichsen (note 37) antager, at stenen 1843 er over-
set af Kruse. 
39 Nielsen 1894, 348. 
40 DaKanc. 1792 F.47. 
41 Jfr. S. Ellkier-Pedersen, »Offerlys og mindeskjolde«, 
Vejle Amts Årbog 1982, 7-60. 

42 Faye, Støbejernskors 65. 


