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Forord

Da Gyldendal henvendte sig til mig med anmod
ning om at foretage udvælgelsen til en bog om
400 af vort lands mest seværdige landsbykirker,
sagde jeg ja med glæde. Ideen forekom mig fortrin
lig, selv om jeg var klar over opgavens vanskelig
hed. Så at sige alle vore gamle kirker er seværdige,
og derfor måtte en udvælgelse af en mindstepart
betyde, at mange skønne kirker skulle udelades men hvilke? Dette ville selvsagt medføre mange og
vanskelige overvejelser. En god hjælp fik jeg imid
lertid gennem værdifuld kontakt med Danmarks
biskopper - og gennem dem med landets provster
- og med museumsinspektør, cand. mag. Erik
Skov, Nationalmuseet, hvem jeg herved bringer
min hjerteligste tak. For den endelige udvælgelse
påtager jeg mig dog ansvaret, men beder om for
ståelse for, at udvælgelsen i sidste instans måtte
bero på et skøn, der altid vil kunne diskuteres. At
alle de udvalgte kirker er værd at se skulle dog
være givet.

Foruden den foretagne udvælgelse af kirkerne
har jeg søgt at give en oversigt over deres historie,
arkitektur, udsmykning m.m. ført op til vor tid.
To ting har i denne forbindelse været magtpåliglende for mig. For det første - på begrænset plads
at vise, hvor forskellige vore kirker er fra landsdel
til landsdel trods megen lighed, og hvilken rigdom
der netop ligger i deres overvældende mangfoldig
hed, og dernæst at opmuntre den kirkebesøgende
til stadig at tilegne sig mere af denne rigdom ved
vedvarende studium.
Sluttelig vil jeg gerne bringe en tak til museumsin
spektør, cand. mag. fru Fritze Lindahl, National
museet for udmærket hjælp med at fremskaffe
bogens illustrationer. Desuden takker jeg forfat
teren Aage Marcus og redaktør Jan Ebert for et
glimrende samarbejde under bogens tilblivelse.

J. Exner
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Oversigt over vore landsbykirkers historie

TRÆKIRKERNE
Da den danske (sønderjyske) konge Harald Klak
efter sin dåb i Mainz 826 vendte tilbage til Dan
mark, havde han benediktinermunken Ansgar,
»Nordens apostel«, med sig hjem med det formål
at bringe kristendommen til de nordiske lande.
De ydre resultater af Ansgars virke var imid
lertid kun små. Han fik dog bygget en kirke i
Slesvig (Hedeby) og Ribe og formentlig også en
kelte dåbskirker i denne del af landet.
Først med Harald Blåtand (ca. 940-985) kan
man sige, at kristendommen har fået fodfæste i
Danmark, selv om det vistnok er en overdrivelse,
når han på den store Jellingsten siger om sig selv,
at han »gjorde danerne kristne«. Man må dog
antage, at på denne konges tid var eller blev et
større kirkebyggeri påbegyndt. Krønikeskriveren
Adam af Bremen fortæller således, at der ca.
1070-75 (på Svend Estridsens tid) fandtes 300
kirker i Skåne, 150 på Sjælland og 100 på Fyn det er overraskende mange, men muligvis noget
overdrevet.

De omhandlede kirker må være bygget af træ, idet
vore ældste stenkirker først blev opført ca. 107585. Vort kendskab til trækirkerne er yderst ringe,
idet de ret hurtigt må være gået til - i Norge deri
mod er flere bevaret. I Sverige står kun én trækirke
- den lille, enkle og kønne kirke i Hedared på Göteborgegnen.
Om trækirkernes konstruktion kan vi danne os
et skøn bl. a. på grundlag af udgravningen af den
tomt, som den romanske kirke »Lille vor Frue« i
Lund har ligget på, og som blev foretaget i vinte
ren 1911-12. Her stødte man på en række svære,
godt en halv meter høje egeplanker, der var glatte
på indersiden, men udhvælvede på ydersiden. I
plankernes kanter var der en fals (en not), mellem
hvilke der var anbragt løse, smalle trælister. Kir

kernes vægge bestod altså af kløvede træstammer
ligesom i Norge. Disse kraftige stammer har for
oven været holdt sammen af en vandret liggende
bjælke, et »hanebånd«, hvortil de var blevet fal
sede, notede. Resterne af en sådan liggende bjæl
ke blev i 1887 fundet i murkærnen i Hørning Kirke
under en restaurering, og den er interessant, bl. a.
derved, at den på ydersiden er smykket med et
skarpt udskåret ottetallignende ormeslyng, en
dekoration, der var meget anvendt netop på vi
kingetiden.
Nogle af trækirkernes vægge har været opført
således, at der mellem en rammekonstruktion af
svært tømmer blev anbragt mindre svære »stave« heraf navnet stavkirke.
Inden for væggene har der i de lidt større kirker
stået svære egestolper, der bar loftsbjælkerne. Ved
udgravninger herhjemme af kirkernes gulve i an
ledning af restaureringsarbejder har man mange
steder fundet tydelige spor af stolpehuller.
Trækirkernes arkitektur og udsmykning kan vi
finde efterlignet i nogle af de ældste stenkirker.
Det gælder således de udvendige hjørnesøjler til
Skt. Jørgensbjærg Kirke, den udvendige arkadefri
se på Hammelev kridtstenskirke på Djursland
samt enkelte portalsøjler (Sjørring og Torslev)
samt karmsten og kragsten.
Som allerede nævnt begyndte man i slutningen
af 11. årh. at opføre kirker af det mere holdbare
materiale, som sten er. Man vedblev dog stadig at
bygge kirker af træ endnu en rum tid, men som
byggemateriale måtte stenen dog til sidst gå af med
sejren. På ét felt holdt man dog stadig fast ved
træet, nemlig ved opførelsen af en del klokketårne
(»klokkestabler«), som vi særlig møder i Sønder
jylland. Mest kendt er her klokketårnet i Nr.
Brarup (i Angel). Birket er den bedst bevarede på
Lolland.

DE ROMANSKE STENKIRKER omkring 1075 til 1250
I det danske vejrlig var det altså bedst at bygge af
sten. Man forsøgte også at bygge solidt med mure
på ca. 1 meters tykkelse bestående af en ydre og
indre skal med en kærne eller et murfyld af min
dre sten, der var lagt i kalkmørtel. Det byggema
teriale, der var mest af her i landet næst efter træ,
var de mange kampesten, som istiden havde
bragt med sig, og som lå overalt på vore marker.
Ikke mindre end ca. 1250 af vore 1771 middelal
derlige kirker er opført af dette materiale. Ser

man nøjere efter, vil man opdage, at der gør sig
en betydelig forskel gældende mellem disse, både
hvad angår fordelingen af dem mellem de for
skellige landsdele og i behandlingen af det tunge
materiale.
I Jylland og på Fyn er kampesten så afgjort
dominerende, og det gælder også i nogen grad
Sjælland vest for en linie fra Holbæk til Næstved.
Øst for denne linie er forholdet, hvad byggeemne
angår, derimod meget uensartet. (Det skal nævnes,
7

at på Lolland er der kun 6 kirker af kamp.)
Det er bemærkelsesværdigt, at i Jylland er ikke
mindre end 688 af de 772 kampestenskirker opført
af kvadere, d.v.s. store sten, der var tilhugget som
»byggeklodser« med en plan og rektangulær yder
side. Disse kvadere kan have en længde på op mod
2 meter. De jyske kvaderstenskirker regnes for at
være vor betydeligste indsats på småkirkebyggeriets område, og her fortsatte man med at bygge
kirker af kvadere langt ind i middelalderen.
På Fyn er kvaderstenskirkerne i flertal nord for
en linie, der stort set går fra Nyborg til Assens.
Meget fåtallige er de derimod på Sydfyn, men ret
almindelige på de sydfynske øer. På Langeland er
således 8 af de 18 kirker opført af kvadere. Hvad
Sjælland angår er derimod næsten alle kampe
stenskirker bygget af ubearbejdede (»rå«) eller
kløvede sten, der blev sat med den kløvede flade
i flugt med murens yderside for at gøre den så
jævn som mulig. En blødere stenart er dog jævn
lig anvendt ved hjørner og til fatning omkring
døre og vinduer.
De ældste af vore kirker er dog ikke, hvad man
skulle vente, bygget af kamp, men af frådsten ca.
år 1100. Frådstenen (eller kildekalken, som den
også kaldes) er en størknet aflejring fra kalkholdigt kildevand.
Kirkerne, der er opført af dette materiale, sam
les i to grupper: 1) landet omkring Isefjords for
skellige forgreninger med en udløber hen imod
Ringsted samt 2) Østjylland mellem Randers og
Grejsdalen, hvor vi har en gruppe på godt 60 kir
ker, der helt eller delvis er bygget af frådsten.
(Nogle enkelte frådstenskirker på Fyn er der i
denne forbindelse set bort fra.)
Frådstenen er let at håndtere og bearbejde. I for
bindelse med dette kan nævnes, at karakteristisk
for disse kirkers arkitektoniske udsmykning er
blændingsdekorationen. Vi kan finde den på flere
kirkers kor - sjældent derimod på skibet, som kan
være fagdelt ved lisener (smalle, svagt fremtræ
dende kantede murpiller), der er forbundne ved
enkelte eller dobbelte bueslag som f. eks. i Nr.
Jernløse. Dette dekorationssæt kan føres tilbage
til biskop Svend Nordbagges frådstenskirke i
Roskilde.

Som byggeemne har kridtsten (også kaldet lim
sten) kun fundet anvendelse på Sjælland og i
Jylland. Førstnævnte sted træder den frem i stor
mængde på Stevns Klint, og en række kirker (ca.
60) af dette smukke materiale er blevet bygget i en
bræmme fra Søllerød ned til og med Falster. Hvad
de jyske kridtstenskirker angår, finder man dem
samlet i to grupper: 1) en mindre møder vi på
Randersegnen, hvor vi har nogle af vort lands
ældste kirker og 2) en større findes på Østdjursland omkring Grenå. Flere af disse sidstnævnte
kirker f. eks. Hammelev har meget smukke gesimsfriser af dette let behandlelige materiale, i
modsætning hertil er de sjællandske kridtstens
kirker ganske enkle, ikke mindst på selve Stevns.
I de sjællandske kirker støder vi på andet materia
le end kamp, frådsten og kridtsten. Vi må nævne
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grønsandsten, hvis brudsted er Lellinge Å, og den
flødefarvede, meget hårde faxekalksten (faxemarmor), der er blevet benyttet til en række kir
ker fra Fakse op mod Sorø. Den skånske sandsten
er anvendt til nogle kirker i Nordsjælland (Vejby
og Valby). Flere døbefonter af samme materiale
kan man se i Østsjælland. Endelig kan vi også støde
på al som delvis byggemateriale, f. eks. i Staby.
Inden for et ret begrænset område i Jylland, der
strækker sig fra Ringkøbing Fjord og ned til
Brede Ä, har vi en gruppe på ca. 30 landsbykirker
inden for stiftsgrænsen, der er opført af tuf - en
let gulgrøn stenart, der består af størknet, dynd
blandet vulkansk aske fra Rhinegnen. Iblandt
disse, der er arkitektonisk påvirket af Ribe Dom
kirke, ses nogle af vore skønneste kirker, bl. a.
Brøns, vor største landsbykirke, Jernved, Billum
og Ballum kirker. Blandt tufstenskirkerne er ikke
blot mange kor, men også talrige apsider fagdelt
med lisener, der er forbundne med rundbuefriser.

Til en betydningsfuld klasse for sig hører vore
teglstenskirker. Kunsten at brænde tegl er kom
met til os fra Lombardiet omkring 1160. Vi ved,
at Valdemar I opførte en mur ved Dannevirke,
»Valdemarsmuren«, af brændte sten, men af tegl
er også de to ældste store kirker i Ringsted (byg
get af kongen) og Sorø (bygget af Absalon), der
er påbegyndt i 1160’erne. Den da anvendte tegl
sten, »munkestenen«, var ca. 29x13x9 cm altså større end vor nu anvendte teglsten. Teglen
har kun været anvendt i forholdsvis ringe omfang,
nemlig til ca. 11% af vore 1644 romanske kirker.

Kirkernes alder
Det er allerede nævnt, at de ældste af vore kirker
er bygget af frådsten i slutningen af 11. årh., idet
Svend Nordbagge, der var biskop i Roskilde
1074-1088, opførte en treskibet katedral her i ste
det for en tidligere stenkirke, der atter havde af
løst en trækirke på stedet. Samme biskop byggede
yderligere af frådsten den ældste Skt. Bendts
Kirke i Ringsted og Skt. Mikkels Kirke i Slagelse.
Omtrent samtidig med Svend Nordbagges Kirke
i Roskilde påbegyndte Knud den Hellige opførel
sen af Skt. Laurentius Domkirke i Lund, hvis plan
var forbillede for domkirken i Viborg. Hermed
turde der være givet stød til at søge trækirkerne
afløst af sten, idet man utvivlsomt tør regne med,
at stiftskirkerne er bygget før landsbykirkerne,
der naturligt har taget disse som forbillede. Af
afgørende betydning for kirkebyggeriet har ind
førelsen af kirketiende ca. 1100 været, idet 1/3 af
den skulle gå til nye kirkers opførelse.
Selv om vi kun har én dateret landsbykirke,
nemlig Gjellerup øst for Herning, der på sit tym
panon over syddøren fortæller, at den er opført
1140, kan dette dog hjælpe os lidt på vej. Det er
ikke urimeligt at skønne, at mange andre kvader
stenskirker, der har samme arkitektoniske præg
som Gjellerup, sandsynligvis så nogenlunde er
jævngammel med denne, altså fra samme århund
rede.
Mere frugtbart er det dog at drage vore tegl

stenskirker ind i overvejelserne. Det er tidligere
nævnt, at vi begyndte at bygge kirker af tegl efter
at have lært teglbrændingens kunst ca. 1160. Da
teglstenen er et betydelig lettere materiale at ar
bejde med end f. eks. den tunge og hårde kamp,
og da teglstenskirkerne kun er relativt få i sam
menligning med kampestenskirkerne, tør man
formodentlig heraf slutte, at teglstenskirkerne er
yngre, selv om vi ved, at teglen ikke med ét slag
gjorde det af med andet byggemateriale. Vi må
derfor formode, at størsteparten af vore middel
alderlige kirker er fra 12. årh. Formodentlig vil
kommende undersøgelser yderligere kunne be
kræfte dette.

gelse, idet vinklerne langtfra alle er rette. Kor og
skib kan ligge skævt i forhold til hinanden, uden
at der må tillægges dette nogen dybere symbolsk
betydning. En nøjagtig øst-vest orientering så
man også stort på.
En del kirker har på korets østgavl en malerisk
halvrund tilbygning, den såkaldte apsis, der er no
get mindre end koret, se grundplanen. I egnen om
kring Roskilde har en række kirker en mellem
form med en større rundbuet apsis-niche inde i
selve korvæggen.

Stilpræg
Nqtq ældste kirker er bygget under indflydelse af
den romanske stil, der - som navnet antyder havde sit udspring i Italien og dens hovedstad
Rom.

Romansk apsis, kor og skib med gotisk våbenhus.
Hvidbjerg Vestenaa Kirke, Thisted amt.

Grundplan af kirke med romansk kor og skib med go
tisk våbenhus. Vester Hassing Kirke, Ålborg amt.

Den romanske stilart med sine karakteristiske
træk er kommet til os ad to veje, først over Eng
land og dernæst over Tyskland. Udformningen
kan derfor være forskellig i enkeltheder, men det
afgørende i selve stilpræget fornægter sig dog
ikke. Da de fleste af vore romanske kirker er byg
get under den tyske indflydelse, vil denne stort
set ligge til grund for den følgende redegørelse,
men det vil formentlig være rigtigt senere også at
nævne den engelsk-normanniske indflydelse på
visse punkter.

Ydre arkitektur
Her ses det umiddelbart, at kirkens skib er højere
og bredere end dens temmelig kvadratiske kor
(se grundplanen). Disse to i forhold til hinanden
meget markerede bygningsdele er uadskillelige
led i vore romanske landsbykirker. Noget fælles,
ensartet forhold mellem kirkernes skib og kor la
der sig ikke fastslå. Man har dog ikke bygget
dem på slump, men brugt den romerske fod
(29,5 cm) som måleenhed, der divideret op i
længde og bredde giver hele tal. I øvrigt tog man
det ikke så nøje med selve grundplanens fastlæg

Kirkens apsis kan være udsmykket med halv
søjler, der er forbundne med bueslag eller rundbuefriser - skønne eksempler er Ræer og Staby
kvaderstenskirker og tufstenskirkernes apsis i
Ribe stift, f. eks. Jernved. Kun ganske få kirker
herhjemme har oprindelig haft korsfløje, og de er
nu nedrevet. Derimod viser det sig, at ikke så få
kirker har haft tårn mod vest, der var jævngam
melt med kirken eller kun en smule yngre. Dette
gælder særlig på Roskildeegnen. Fem af denne
egns kirker har haft tvillingtårne ligesom Svend
Nordbagges Kirke i Roskilde. Uden for denne
kreds må Tveje Merløses velbevarede dobbelttårne
nævnes. Sydsjælland har også en række romanske
enkelttårne tilligemed Jylland, hvor Hee Kirke
særlig må fremhæves.
Tagene, hvis rejsning ikke har været så stor
som nu, har formentlig været dækket af bly, mu
ligvis også af lyng, strå eller tegl. Hvad funderin
gen angår var man ikke lige omhyggelig, men kir
kebygningen hviler dog på syldsten med en som
regel vel tilhugget skråkantsokkel. Oven på denne
kan der yderligere være lagt en profileret sokkel.
Fugningen på kvaderstenskirkerne er meget smal,
hvorimod fugerne på de almindelige kampestens
kirker sædvanligvis er meget bred og ofte dækker
en stor del af stenene. Den romanske stil har der
næst sat sit præg på vinduerne, der har den runde
bue som afslutning - heraf navnet rundbuestilen.
Vinduerne, der er anbragt højt på muren, er få,
små og smalle med et størrelsesforhold mellem
bredde og højde på ca. 1:4. Den romanske mur
flade er derfor meget lidt brudt, f. eks. hos Tveje
Merløse og Hover kirker. Vinduerne er ikke an
bragt i flugt med murfladen, men trukket ind mod
midten. Deres tværsnit ligner derfor en tragt, idet
vinduessiderne (smigene) åbner sig både mod det
fri og rummet, hvorved lyset bedre kan komme
ind i kirken. Almindeligt er det, at skibet har
to-tre vinduer på hver side, medens koret kun har
9

to i alt samt ofte et vindue eller glughul i østgavlen
eller apsis. Vinduer i vestgavlen har været sjældne.
Kirkerne har oprindelig haft to indgangsdøre en mandsdør og en kvindedør anbragt lige over
for hinanden i skibets vestlige ende. Ofte havde
også dørene (portalerne) den runde bue som af
slutning med en tilhugget halvrund sten i buen, det

ske n.-portalen i Vorning. Ribeegnens portaler må
dog også fremhæves.
Når vi tænker på kvaderudsmykningen, må vi ikke
glemme de mange billedkvadere, særlig på de jy
ske og langelandske kirker (f. eks. Tømmerby og
Lem i Jylland og Snøde og Stoense på Langeland)
med udhugne hoveder og figurer af mænd, løver
og drager. Disse kvadere findes særlig på apsiderne.

Indre arkitektur

Romansk vindue. Tværsnit fra siden {th.) og oppefra.
Sjørring Kirke, Thisted amt.
såkaldte tympanon, f. eks. i Gjellerup og Vejlby
(på Djursland). De kunne også som afslutning
have en vandret tilhugget sten som overligger,
f. eks. som i Lem. Portalerne kunne desuden være
flankeret af kunstnerisk tilhuggede karmsten,
f. eks. Vejlby, Rom. De jyske portaler fortjener
en særlig omtale, da det er med rette, man om disse
portaler siger, at de er »den jyske kvaderarkitek
turs adelsmærke«.

De skønne portaler er flest i Østjylland - fra Ma
riager Fjord og ned gennem Sønderjylland. Også
Velling fortjener at blive nævnt. Portalerne kan
være rigt billedprydede som f. eks. den førnævnte
i Vejlby. Mesterværket i portalskulpturen har vi
utvivlsomt i Øster Starup (ved Kolding) med bl. a.
den dragebekæmpende Skt. Mikael ved sydporta
len.
Ca. 100 portaler, væsentlig i Østjylland, er smyk
ket med løver enten på karmstenen eller på tym
panon (løven kan enten være symbol på Kristus
eller på den onde eller skal måske blot opfattes
rent dekorativt). Kun undtagelsesvis kender vi
stenhuggermesterens navn. Vi ved dog, at meste
ren for portalen i Vejlby hed Horder, og at han
også har smykket andre portaler (samt en række
døbefonter). Kvaderstenskirkerne er ene om at
have deres portaler smykket med søjler, fra én
til tre på hver side, enten som frisøjler eller i for
bindelse med halvsøjler. Disse portaler samler sig
i tre ulige store grupper; 1) en ganske lille del i
Angel, 2) en noget større mellem Ribe og Lille
bælt, men 3) langt den største inden for et felt,
der stort set ligger mellem Viborg, Randers, År
hus og Silkeborg. Den skønneste af disse er må
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Under de romanske tårne kan der være skønne
tårnrum, der i væsentlig grad sætter deres præg på
kirkens indre, f. eks. i Tirsted, Fjenneslev og Hvil
som. Det flade bjælkeloft har sikkert været det al
mindelige, men åben tagstol har vist ikke været
ukendt. Apsis har enten støbt eller muret hvæl
ving, men uden ribber. Enkelte kirker har også
romansk hvælving i koret. Triumfvæggen adskil
ler kor og skib. Triumfvæggens åbning ind til
koret, triumfbuen eller korbuen, som den også
kaldes, er altid blevet opført rundbuet.
I triumfvæggen ind mod skibet kan der være
nicher, hvor sidealtre har været anbragt. Nu kan
man enkelte steder se helgenfigurer placeret her,
efter at sidealteret er blevet fjernet. Kirkens ind
vendige vægflader har oprindelig været ujævne
som følge af den måde, man opførte muren på.
(Skulle væggene udsmykkes med kalkmalerier,
måtte de derfor forinden pudses behørigt.) Den
ujævne flade bidrager i høj grad til de meget
smukke lys- og skyggevirkninger, der kan gøre
kirkerummet så levende. Det er derfor en total
misforståelse, hvis man mener, at kirken skal have
vægge som i en dagligstue, hvor ganske andre for
hold gør sig gældende.
Der har ikke været stoleværk i kirkerummet,
men langs med væggene kan der have været en
muret forhøjning til siddeplads for dem, der særlig
måtte have dette behov.
Gulvet har næppe været beklædt med brædder.
Man har kunnet nøjes med stampet 1er, pikket
brolægning, frådstensflager, et tykt lag mørtel eller
ornamenterede fliser af brændt tegl. Det sidste
må have virket overordentlig smukt (se. feks.
Stenløse Kirke).

Inventaret
Alterbordet er som regel samtidigt med selve kir
kebygningen og af samme materiale som denne - i
Jylland som oftest kvadere. I Thy har vi særlig
mange skønne og ejendommelige stenaltre, f. eks.
i Tømmerby. (Det hærværk at rive det gamle alter
ned hører en nyere tid til.) Alterbordets dækplade
har været af én sten med en lille rektangulær for
dybning i midten, hvor en helgenrelikvie kunne
gemmes.
Allerede i middelalderen er man begyndt at
dække alterbordets forside med et malet træpanel.
På de »gyldne altre« er alterbordet foran dækket
med en forgyldt kobberplade, hvor bibelske mo
tiver er udhamret, som f. eks. på den, der er be

varet i Borbjerg. Til de gyldne altre hørte også en
udsmykning, der stod på selve alterbordet, be
stående af et krucifiks i en bred buet ramme og et
fodstykke - ligeledes med forskellige udhamrede
motiver. Et helt gyldent alter har vi bevaret i
Sahl (ved Skive) samt rester af et i Stadil - en af
de skønneste alterudsmykninger, vi overhovedet
har fra romansk tid. En række gyldne altre eller
dele deraf findes desuden i Nationalmuseet.

Samtidig med kirken har også døbefonten sæd
vanligvis været, og oftest af det samme materiale
som kirkebygningen. Fontens oprindelige pla
cering er endnu ikke helt klarlagt. Man har reg
net med, at den har stået i kirkens vestende, men
de seneste undersøgelser viser, at den også kan
have stået på en forhøjning midt i skibet. Des
værre er en del af disse gamle fonter kasseret. De
kan efter deres udsmykning og emnevalg stort
set deles i flere grupper. Løvemotivet spiller bl. a.
en stor rolle, og af disse løvefonter har vi ikke
mindre end ca. 150 alene i Jylland. Blandt de
skønneste af disse er fonterne i Nr. Snede og
Stenild samt på Fyn i Sandholts Lyndelse. Under
kirkernes indvendige udsmykning må også om
tales korbuernes kragsten med en ofte fin skulp
tur.
Særlig interessante er kalkmalerierne, som hører
til vore gamle kirkers skønneste dekorative maler
kunst. Motiverne på de romanske billeder er gen
nemgående rent bibelske med Kristus som ver
densdommeren, og apostlene og enkelte helgener
som hovedpersoner. Figurerne, der er ret stive og
præget af højtid og alvor, er anbragt ved siden af
hinanden uden dybdevirkning, men absolut ikke
uden ynde. Apsis, koret og triumfvæggen og
-buen er særlig blevet udsmykkede. Meget se
værdige romanske kalkmalerier finder vi bl. a. i
Ål og Råsted i Jylland og i en række midtsjælland
ske kirker, som »Hvideslægtens mestre« har deko
reret.
Til motiverne slutter sig rent dekorative bånd
og draperier. Bundfarven er oftest blå, og de øv
rige farver holder sig væsentlig til grønt og rødt og
disses mellemfarver. Den dekorative malerkunst
har, så vidt man nu kan skønne, i ikke ringe grad
også gjort sig gældende som glasmalerier i vin
duerne. Desværre er kun ét vindue i så henseende
bevaret, nemlig i Roager i Sønderjylland. Malede
glasstumper har man derimod ved udgravninger
fundet mange af.

Lægmandskrucifikser, af hvilke vi har bevaret en
del, bl. a. et i Højer, er anbragt i korbuen og udskå
ret i træ. På de romanske krucifikser ses Kristus
som den kongekronede sejrende frelser. Sådan
ses han også på skønneste måde afbildet i en
buet ramme - måske en tidligere alterudsmykning
- der nu er ophængt i Øster Tørslev Kirke.
Romanske prædikestole kender vi - så vidt jeg
ved - ikke noget til. Om de romanske kirkers in
dre er der så kun det at tilføje, at der ikke var
opstillet nogen varmegiver eller belysningslege
mer bortset fra de levende kærter på alteret (altre
ne). Der har heller ikke været orgel. Hvor må et

sådant kirkerum have stået rent og stærkt i sin
arkitektur uden det inventar, man ikke altid har
forstået at tilpasse kirkens indre på en måde,
som stemte overens med rummets arkitektur.

Kirkeklokker har været kendt i den romanske tid.
Den ældste bevarede herhjemme (i Smollerup) er
formentlig fra 12. årh.

Engelsk-normannisk indflydelse
Den engelsk-normanniske arkitektur (norman
nerne erobrede England under Vilhelm Erobre
ren 1066) har gennemgående et slankere præg end
den tyske. Det gælder således skibet og det noget
langstrakte kor, men også vinduer, døre, triumf
buer og apsisblændinger er af slankere karakter.
Murtykkelsen kan også jævnlig indskrænke sig til
ikke at være mere end ca. 75 cm.
De engelsk-normanniske vinduer er sædvanlig
vis ikke dobbelt-, men enkeltsmigede, det vil sige,
at selve vinduet ikke er anbragt omtrent midt i
murtykkelsen, men tæt ved den udvendige mur
flade. Vestdørene er anbragt nærmere vestgavlen,
og disse kan være udsmykket med rullestave - de
såkaldte »Roll-billets«, d.v.s. brudte rækker af
korte rundstave. Til denne udsmykning kan også
en større rundstav føje sig - f. eks. Lihme. I Venge
og Virring møder vi rundstaven, der slutter sig til
koråbningens rundbuede afslutning. (Den engelsknormanniske siksakfrise har vi på den gamle por
tal til Vor Frue Kirke i Ålborg).
Søjlernes kapitæler har sædvanlig en »foldet«
udformning modsat de mere plane flader, søjle
hovederne ellers har.

Rundkirkerne
De kirker, vi hidtil har behandlet i dette tidsafsnit,
har alle været langskibskirker. Noget helt andet er
centralkirkerne, hvor kirkeskibet er bygget sym
metrisk om et centralt midtpunkt. De behøver
imidlertid ikke at være rundkirker - jævnfør Ka

Grundplan af Østerlars Kirke, Bornholm.
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lundborg. Af Danmarks 7 rundkirker ligger de 4
på Bornholm og udgør en særlig interessant
gruppe : det drejer sig om Østerlars, Olskirke, Nylars og Nykirke - d.v.s. 4 af øens 15 landsbykirker.
Skibet i disse kirker er altid cirkulært (se grund
plan). Interessant er det, at også korets sider kan
være udbuede. De nævnte kirker er alle på tre
stokværk med undtagelse af Nykirke, der ikke
blev færdigbygget efter sin plan. De har alle en
meget svær midtpille i centrum, og uden om denne
løber der et tøndehvælv. Til koret er der føjet en
apsis. Taget er beklædt med træspån, der er med
til at give bygningen et yderligere smukt og karak
teristisk præg. Da kirkernes øverste stokværk var
fladt og forsynet med skyttegang, må de betragtes
som forsvarskirker, altså også som en slags fæst
ninger, der i ufredstider skulle være med til at
give beboerne ly og værn. Til de 4 kirker hører et
stort og selvstændigt klokketårn.
Både Sjælland, Fyn og Jylland har sin rund
kirke (Bjernede, Horne og Thorsager), men ingen
af dem hører med deres 4 fritstående piller arki
tektonisk til den bornholmske gruppe. Der har
været flere rundkirker i landet end de 7 nævnte,
bl. a. i Selsø og Søborg. Kun Lolland-Falster har så vidt vi ved - ingen haft.

Teglstenskirkerne
Teglstenskirkernes geografiske fordeling er me
get ejendommelig. Vi har en mindre gruppe i
Jylland og en større på Lolland-Falster og Møn.
Mellem Jyllands ca. 900 romanske kirker er kun
26 af tegl - af disse ligger de 10 samlet i et bestemt
strøg i Vendsyssel. Kirkerne her er noget for sig,
idet den arkitektoniske udsmykning ganske sva

rer til tufstenskirkerne på Ribeegnen, hvilket
formentlig skyldes den kirkelige forbindelse,
man dengang havde med Ribe. På Sjælland har vi
den interessante lille Uvelse Kirke fra slutningen
af 12. årh. med den skønne frise på skibet.
Anderledes er det på Lolland-Falster og Møn.
Af deres omkring 75 romanske kirker er kun 10
bygget af natursten, medens resten er bygget af
tegl. Forklaringen er sandsynligvis den, at ven
dernes plyndringer og landsdelens fattigdom hav
de frataget befolkningen lyst og evne til at bygge
kirker, så de først fik begyndt senere end landets
øvrige befolkning, og da var teglen blevet almin
delig som byggeemne.
De lolland-falsterske teglstenskirker har virk
ningsfulde og smukke tandsnitfriser og savtakfriser samt friser af enkelte eller krydsende rund
buer, f. eks. Herritslev og Øster Ulslev. Ejendom
melige er også de rundbuede døre, der sidder i et
svagt murfremspring. Teglstenskirkernes ud
smykning præges således af den byggemåde, teg
len indbyder til. Karakteristisk for disse kirker er
også deres høje tagrejsning.
Vi er hermed færdige med den romanske bygge
periode, og det er imponerende, hvad den har
præsteret : i løbet af kun godt 150 år er ikke min
dre end 1644 af Danmarks 1771 middelalderlige
kirker blevet opført. I tiden herefter er kirkernes
tal kun øget med ca. 400 i løbet af godt 700 år ind
til nu. Både konger, stormænd (f. eks. Hvide
slægten) og gejstlige har været igangsættere og
foregangsmænd i det storslåede kirkebyggeri, men
på sin vis har også den øvrige del af landets be
folkning været med både rent aktivt i selve byg
geriet og med økonomisk bistand gennem kirke
skatten.

GOTIKKEN omkring 1250 til 1550
Især to ting må bemærkes fra den tid, da den goti
ske stil begyndte at gøre sig gældende herhjemme.
For det første slog den ikke den romanske stil ud i
en håndevending, men der var en overgangstid fra
romansk til gotisk arkitektur, hvilket ikke mindst
kan ses på de nordfalsterske teglstenskirker, f. eks.
i Eskilstrup og Nr. Vedby. Dernæst må der peges
på det faktum, at overgangstiden slet ikke synes at
have berørt en række kirker i nævneværdig grad det gælder således vore kvaderstenskirker, af hvil
ke så at sige alle i lang tid syntes uantastede af den
nye stils komme. Vi har ikke én kvaderstenskirke,
der fra første færd er bygget som en egentlig go
tisk enhedskirke med spidsbuede vinduer. Også
på dette punkt bekræftede den jyske konservatis
me og sejhed sig på synlig vis.
Karakteristisk for gotikken er enhedskirken, hvor
skib og kor er under samme tag og har samme
højde og bredde - se grundplan - altså modsat den
romanske arkitektur. Korets afslutning er ofte
tresidet, som f. eks. Skt. Sørens Kirke i Holm
strup. Vinduerne i denne enhedskirke har, lige
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som dørene, den spidse bue - senere den flade
bue - som afslutning. De er ikke så lidt større end
de romanske og er derved medvirkende til en op
løsning af vægfladerne. Den gotiske kirkebygning
har indbyggede hvælvinger, og deres udadgående
tryk på murene søges afbødet ved støttepiller
(stræbepiller), idet murtykkelsen er mindre end
den romanske. Tagrejsningen er gennemgående
høj, og murene er også ret høje. Den gotiske kir
ketype virker med alt dette lettere end den roman
ske - ikke mindst hvad angår de store gotiske ka-

Grundplan af gotisk langhuskirke, Nørre Vedby Kir
ke, Maribo amt.

tedraler i udlandet, som de gotiske kirker her
hjemme og da særlig landsbykirken slet ikke kan
stå mål med. Teglen er nu slået igennem som byg
gemateriale hos os.

Nybygninger
Af egentlige gotiske nybygninger fra middelalde
ren har vi relativt få, kun 127 i alt - købstadskir
kerne iberegnet - altså ca. 7% af det samlede antal
kirker. Nybygningerne fordeler sig ret ulige in
den for de forskellige landsdele. At vi ikke har
flere kan skyldes, at landets kirkebehov muligvis
var dækket.
Trods dette fik gotikken en overordentlig stor
indflydelse på de bestående romanske kirker dels som ombygninger og dels som tilbygninger.
Dette forhold gør sig i særlig grad gældende på
øerne.

Ombygninger
Den gotiske forkærlighed for enhedskirken bevir
kede, at koret i mange romanske kirker blev revet
ned og ombygget i samme højde og bredde som
skibet. Ofte blev koret samtidig forlænget. (At
man nogle få steder forlængede koret uden at
ombygge det har intet med gotik at gøre.) Hvæl
vinger blev indbygget i de fleste kirkers kor og
meget ofte også i skibet f. eks. Skibby og Keldby,
førstnævnte sted blev kirken derved toskibet. Det
sædvanlige antal hvælv i skibet i middelstore kir
ker var tre. Desuden blev skibet mange steder for
længet mod vest. Bøvling er et eks. på udvidelse
både mod øst og vest. Enkelte steder blev kirken
udvidet i bredden, således Toreby og Drøsselbjerg, (der med indbyggede hvælvinger blev hen
holdsvis treskibet og toskibet). Vinduerne blev

sine steder gjort højere, bredere og spidsbuede
eller fladbuede. Det samme kunne gælde dørene.
Vinduessmigene blev erstattet med retvinklede
false.
Til ombygningerne må også regnes den tidligere
nævnte forhøjelse af murene og en øget tagrejs
ning. På Sjælland har kun 1/3 af de romanske
kirker bevaret deres oprindelige grundplan - på
Fyn kun 1/4. Anderledes er det, når vi går over
Lillebælt - i Jylland har næsten 9/10 af kirkerne
bevaret deres grundplan. De jyske kirker synes
også gennemgående at være større end de fynske
og sjællandske.

Tilbygninger
I ganske særlig grad har den gotiske periode sat
ind med tilbygninger, der på afgørende måde har
sat deres præg på de romanske kirkers udseende.
Våbenhusene har været nogle af de første, f. eks.
Testrup Kirkes. De skulle være »entreen« til kir
ken og blev sædvanligvis opført ved den sydlige
indgang, mandsindgangen. (Den anden indgang
blev tilmuret.) Her kunne mændene sætte deres
våben fra sig og kirkegængerne i øvrigt blive af
med det, de ikke ønskede at tage med sig ind i
kirken.

Duknakket tårn, Hjortdal Kirke, Thisted amt.

Gotisk våbenhus, Testrup Kirke, Sorø amt.

Til præsten byggede man mange steder et sakri
sti - f. eks. Oppe Sundby, Øsby - ved nordsiden
af koret med indgang herfra. Her kunne han tage
messeklæderne på og i øvrigt søge sin private
stilhed.
De mange messer kunne stille krav til et eller
flere sidealtre mere, og i dette øjemed blev der op
ført kapeller som sidebygning til skibets nordeller sydside. Der kunne være flere kapeller, så de
kom til at danne et helt sideskib som f. eks. i
Ejsing ved Skive. Hvis kapellet blev anbragt mod
sat våbenhuset, kunne det bevirke, at kirken der
ved fik karakter af en korskirke. (Ved reformatio
nens indførelse forsvandt de mange messer, og
kapellerne kunne derved inddrages som et led i
selve kirkerummet, eller de blev anvendt til grav
kapel, f. eks. til herremanden og hans slægt.)
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Den tilbygning, der på særlig måde kom til at
præge kirkebygningen, var dog tårnet, der hører
til gotikkens seneste tilbygninger. Af Sjællands
384 middelalderlige kirker er kun 11 uden tårn,
på Fyn er tallene henholdsvis 180 og 13. På Lol
land er antallet derimod ca. 1/3 og i Jylland er
1/4 tårnløse. De fleste af tårnene er stort set af
samme type, ikke mindst i Jylland, men alligevel
er de forskellige på mange måder. Nogle eksemp
ler vil vise dette. Tårnene kan have:
a. Forskellig afslutning:
Sadeltag i retningen øst-vest ligesom skib og
kor. F. eks. Sædder.
Sadeltag i retningen nord-syd. F. eks. Ferring
Pyramidetag som en slags hætte. F. eks. Øsby.
Fire gavlfelter i lavt spir - »Tørninglensk«
tårn. F. eks. Brøns.
Tvillingspir. F. eks. Broager.
b. Ejendommeligt udseende:
Tårn på »stylter«. F. eks. Dråby på Djurs
land.
c. Forskellig størrelse i forhold til den øvrige
kirkebygning:
Smalt. F. eks. Tirstrup.
Højt. F. eks. Ferring.
Bredt. F. eks. Pårup.
Duknakket. F. eks. Hjortdal.
d. Forskellig placering:
Øst for koret. F. eks. Kærby. Hjerndrup.
Nord for koret. F. eks. Simmerbølle.
Oven på våbenhuset. F. eks. Bårse.
Oven på koret. F. eks. Halk.
Oven på skibet. F. eks. Frøslev.
Syd for skibet. F. eks. Tingjellinge.
e. Forskellig stilart :
Romansk. F. eks. Tveje Merløse og Hee.
Renæssance. F. eks. Radsted.
Rokoko. F. eks. Nørup.
Klassicisme. F. eks. Dreslette.

Når vi tager de sidstnævnte stilarter med, forstår vi
umiddelbart, hvilken betydning tårnene har for
vore kirkebygningers meget forskelligartede præg,
og dette er afgørende for forståelsen af, at den
danske landsbykirke ofte er vidt forskellig fra
den kirke, der sædvanlig afbildes på vore jule
kort. Jo mere man bliver klar over dette, des
mere kommer man til at beundre og elske vore
landsbykirker.
Men alligevel - tilbage til julepostkortet. Her
har kirken kamtakkede gavle, og det er givet, at
ikke mindst dette er med til at give vore kirker
deres særlige præg. Disse kamme blev alminde
lige fra ca. 1400. Mange af tårnene har vi utvivl
somt mistet som følge af det hårde vejrlig - så
ledes formentlig ved Jyllands vestkyst.
En anden værdifuld udvendig udsmykning må
nødvendigvis også nævnes i denne forbindelse, og
det er blændingsdekorationerne på gavlene, d.v.s.
forsænkede murfelter af dekorativ art, af hvilke
den midterste i en gruppe er den højeste. Normen
er, at der til hver kamtak svarer en blænding,
f. eks. i Sædder, Oppe Sundby, Eskilstrup og
Nr. Vedby.
De dekorative gavlblændinger er blevet varieret
i det uendelige. De kan i nogen grad deles i
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grupper både rent dekorativt og efter de forskelli
ge landsdele. Det er et fornøjeligt studium. Man
vil finde, at Sjælland er den landsdel, hvor blæn
dingerne udfolder sig smukkest, men Fyn er også
godt med. I Jylland er det særlig Østjylland, der
kan opvise smukke blændingsgavle. »Det er ikke
mindst kamtakkerne og blændingerne, der giver
de østlige eller østdanske landsbykirker deres
eget nationale særpræg« (M. Mackeprang).
Af alt det sagte vil man forstå, hvor vanskeligt
det kan være at bedømme, om en kirke er romansk
eller gotisk, når den er romansk i sin kærne og go
tisk med sine tilbygninger.

Det gotiske kirkerum
Det vil af det foregående umiddelbart kunne for
stås, hvordan gotikkens indflydelse har været med
til at skabe et nyt kirkerum både derved, at skib
og kor med indbyggede hvælvinger danner en
enhed, og at rummet nu får rigeligt lys fra store
spids- eller fladbuede vinduer, der præger mu
renes arkitektur på en ny måde.
Hvad selve inventaret angår, er der stort set
ikke kommet mere til end en prædikestol flere
steder, f. eks. i Tirstrup. Derimod er der i mange
kirker kommet en udsmykning af betydning, det
gælder således en ny altertavle.
Disse altertavler eller alterskabe er sædvanlig
vis trefløjede med et midterparti og to fløje på
hængsel, der kan lukkes til. Midterpartiet
kan atter være delt i flere felter, men i midten ses
ofte Gud Fader, Kristus, Maria med Jesusbarnet
eller en helgen. På fløjene er som regel apostlene
eller andre helgener afbildet. Altertavlerne kan
være bemalede, men oftest er de udskårne, og fi
gurerne har som baggrund en forgyldt kridtgrund.
De gotiske altertavler kan i øvrigt være meget for
skellige, også hvad motivvalg og udformning an
går.
Af skønne altertavler må Claus Bergs arbejder
fremhæves f. eks. Nørre Broby, samt nogle, der er
udgået fra »Bergensfarerens værksted« i Lübeck,
f. eks. tavlerne i Hald og Løgumkloster. En stor se
værdighed er også altertavlen i Engestofte ved Ma
ribo.

Heldigvis er ikke så få af de skønne katolske al
tertavler bevaret. Stort set kan man sige, at jo
mere man kommer vestpå, des flere møder man,
hvilket kan hænge sammen med, at des længere er
man borte fra reformationens brændpunkt, Kø
benhavn, og fra »billedstormen«. Således har sær
lig Sønderjylland og da ikke mindst den vestlige
del bevaret mange af dem.
Alterbordets forside kan være dækket af et smukt
panel (antemensale), der enten er malet eller ud
skåret. De udskårne »lægmandskrucifikser« skal
også omtales (eks. : højgotisk i Nørre Løgum og
sengotisk i Fraugde). De blev ophængt i korbuen og
viser Kristus på korset, ofte med Maria og apost
len Johannes stående ved siden. Placeringen kan
virke meget stærkt. Af gotisk snitværk har vi
desuden bevaret forskellige helgenfigurer. Blandt

Skt. Laurentiusfigur fra sidealter i Vodder Kirke,
Tønder amt.

de ypperste må fremhæves Maria i Henne Kirke
samt Laurentiusfiguren i Vodder (syd for Ribe).

Kalkmalerier
Henimod den gotiske periodes afslutning havde
de fleste af kirkerne fået deres hvælvinger mere
eller mindre smykket med kalkmalerier. Medens
de romanske kalkmalerier i det væsentlige holdt
sig til bibelske motiver inden for et ret afgrænset
emnevalg, er det anderledes med de gotiske bille
der. Her har en udvikling fundet sted fra romansk
over unggotik og højgotik til sengotisk kunst.

Overgangstidens og unggotikkens billeder fra
ca. 1250 til ca. 1350 er ikke store i tal, men de hører
til noget af det ypperste i middelalderens maler
kunst herhjemme. Fremstillingen bliver nu mere
levende - modsat den romanske kunst - og en frie
re fantasi begynder også at gøre sig gældende. Man
kan vist med rette sige, at der er noget yndefuldt
over hele stregføringen. Unggotikkens maler
kunst, der særlig har hjemme i Sydhavsøernes
kirker, beskæftiger sig mere end tidligere med
helgener, og den udvider emnevalget til også at
gælde det daglige liv.
Højgotikkens billeder fra ca. 1350 til ca. 1400
er tegnet meget omhyggeligt på den hvide bag
grund. Farverne er klare og stærke, og motiverne
er blevet mere realistiske. (Ikke mindst i Højby
findes skønne billeder fra denne tid.)
Sengotikkens billeder fra ca. 1400 til ca. 1525,
som vi har flest af, er endnu mere realistiske og
drastiske og kan i emnevalget grænse til det an
stødelige. Hvælvingskapperne er særdeles over
læssede med alle hånde forskellige figurer. Streg
føringen og kompositionen er ofte plump uden
større kunstnerisk inspiration, hvorfor man kan
fristes til - bortset fra undtagelserne - at se på
sengotikkens billeder som en dekadence i for
hold til gotikkens øvrige mere kunstnerisk værdi
fulde og renfærdige billeder (men selvfølgelig kan
man diskutere smagen). Det må dog indrømmes,
at de på mange måder giver os et karakteristisk
tidsbillede både hvad liv og lære og kulturhistorie
i øvrigt angår.
En udmærket samling af nogle af de bedste go
tiske malerier har vi i Fanefjord, Elmelunde og
Keldby på Møn. Udbyneder nord for Randers må
også nævnes.
Den gotiske indflydelse har altså, trods de få nye
kirker, den har skabt, på afgørende måde været
med til at præge vore danske middelalderkirker.
Dens indsats på kirkebyggeriets område kan der
for på mange måder sidestilles med det arbejde,
der blev præsteret, da vore romanske kirker blev
bygget.

SENERE STILARTER omkring 1550 til 1900
Da reformationen blev indført i Danmark, var
middelalderen til ende, og med dette tidsafsnit
stort set også kirkebyggeriet. På dette område
betød reformationen i første omgang et tilbage
slag, idet det reformatoriske kirke- og kristen
domssyn bevirkede, at en del kirker blev overflø
dige og derfor nedrevet. Med dette og med »bil
ledstormen« gik desværre værdifuld kirkearkitek
tur og -kunst tabt. Omtrent samtidig med refor
mationen var en ny kunstretning (stil) ved at
trænge op i vort land, som også skulle få betyd
ning for vore kirker - det var renæssancen og i
dens umiddelbare kølvand barokken.

Renæssancen
Efter en ikke særlig betydningsfuld overgangstid
fik renæssancen fodfæste i vort land fra midten af

16. årh. Vi har mange renæssancebygninger
herhjemme, (f. eks. Rosenborg Slot, Børsen, herre
gården Hesselager m.m.), men ingen af disse er
opført til kirkeligt brug. Renæssancen har altså
ikke hos os skabt en ny kirketype, der svarer til
den gudstjenesteform, som reformationen havde
skabt, men derimod har den formået til en vis
grad at gøre sig arkitektonisk gældende ved sær
prægede gavle, som kan ses på en del spredte
herregårdskirker (som f. eks. Hesselager, Rad
sted, Valløby, Svindinge og Ålum. Svindinge Kir
ke viser overgang mellem gotik og renæssance,
men er dog helt nybygget 1571-78. Det karakte
ristiske for renæssancegavlen er de svungne li
nier, der lodret deles ved stave eller mindre pila
stre; vandret deles de ved profilerede sandstens
bånd.
Af renæssanceprægede tilbygninger til vore
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landsbykirker er der kun grund til at omtale grav
kapellerne, f. eks. kapellet fra 1616 ved Radsted
Kirke, der få år efter fik sit skønne lantemespir i
samme stil (jævnfør Kippinge Kirke på Falster).

ste stoleværk har som regel haft låger, der gav det
hele et udmærket, sluttet præg.
Epitafier (mindesmærker over afdøde) af træ og
sten (f. eks. i Kastbjerg), blev almindelige på kir
kernes vægge. Fra denne tid har vi også smukke
smedejernsskranker, f. eks. i Tjæreborg.

Inventaret
Det er særligt på kirkernes inventar, renæssancen
gør sig gældende, og her må i første række alter
tavlen nævnes. Den er som regel opbygget arki
tektonisk i fire dele således:

Nederst et fodstykke (postament).
Herover storstykket (storfeltet) med sæd
vanligvis 4 søjler, sidefelter og storvinger.
3. Dernæst (oven på storgesimsen) topstykket
med topfelt(er) og kartouchevinger.
4. Til sidst (oven på topgesimsen) en topkartouche eller trekantet topgavl. - Et smukt ek
semplar findes i Magleby.
Disse bestanddele kan være varierende.
1.
2.

Prædikestolen er nu blevet et fast tilbehør. Den er
næsten altid opbygget af tre dele, nemlig :
1. Fodstykke.
2. Mellemstykke, der (ofte med søjler) er inddelt
i storfelter med billedskærerarbejder, male
rier eller skriftsteder. Storfelterne kan være
udformede som dueslag.
3. Topstykke (gesims).

Dertil kommer ofte en lydhimmel i samme stil.
En opgang, evt. med paneler, hører også med til
det samlede billede af prædikestolen.
Renæssancens arkitektoniske opbygning af al
tertavlen og prædikestolen samt billedskærerar
bejdet på disse virker som regel rolig og behersket
i al deres mangfoldighed. Ved reformationen kom
også stoleværket ind i kirkerne (normalt afslut
tet med renæssancens trekantgavl). Det smukke

Barokken
Barokken begynder omkring 1625-30 at gøre sig
gældende på de samme inventargenstande som
den foregående epoke. Den bygger videre på
renæssancens forskellige led, men placerer dem
friere. Mange udskæringer får en vis lighed med
ørets form, hvorfor man giver denne udskærings
måde (stilart) navnet »bruskbarok«. Blandt de
kendteste billedskærere fra baroktiden må nævnes
Lorentz Jørgensen og Abel Schrøder.

Rokoko og klassicisme
Som bygningsarkitektur har den efterfølgende stil,
vi kalder rokoko, haft indflydelse på nogle kirke
tårne, det gælder således de løgformede spir i Norup og Bredsten samt Damsholte Kirke og Mok
kernes gravkapel ved Karise.
Til sidst må vi nævne klassicisme, som med sine
rene klassiske linier har skabt nogle enkelte kønne
kirker - f. eks. Dreslette (1787), Køng (1792) og
Hørsholm (1820-1822).

De ret få efterreformatoriske kalkmalerier vi har væsentlig fra det 16. århundrede - må ikke glem
mes. Det gælder således de interessante billeder i
Brøns og de ikke mindre interessante i Rynkeby,
hvor vi møder et helt orkester af musicerende
engle, der spiller på en mangfoldighed af instru
menter - således er der en, der spiller på sækkepi
be!

VOR TID Det 20. århundrede
Medens tiden efter gotikken som nævnt kun har
gjort sig sparsomt gældende på kirkebyggeriets
område i de efterfølgende ca. 350 år, er det helt
anderledes i vort århundrede. (I 19. årh. stod kir
kebyggeriet næsten stille ude på landet. Bedre var
det i hovedstaden og de større byer.) Vi er nu
inde i en særdeles aktiv og rig periode, både
hvad angår restaurering af gamle kirker og byg
ning af nye - et tidsafsnit, der formentlig vil kom
me til at stå som værende af samme store betyd
ning som den romanske og den gotiske periode.

Restaureringer
Man har været meget optaget af at drøfte, efter
hvilke principper kirkerne burde restaureres. Me
dens man tidligere mente, at det gjaldt om at føre
kirkerne tilbage til deres oprindelige skikkelse, er
man nu inde på at istandsætte dem med bibehol
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delse af de kunstneriske værdier, som tidligere
slægter efterhånden har tilført dem. Dette må
synes rimeligt. Hvorfor skulle man i grunden kas
sere alt det, som historisk er med til at fortælle om
ældre generationers kunstneriske evner, og som vi
nu kan glæde os over?

Moderne kirkekunst
Et restaureringsproblem, der optager ikke så få,
er kalkmaleriernes istandsættelse, der for mange
synes utilfredsstillende. Hertil er at sige to ting:
1) Det er mest reelt, at kunstneren (konservato
ren) afholder sig fra at tilføje noget til figurer og
øvrig udsmykning, som kun vil være gætværk og
2) desuden får vi, når vi ser, at der mangler noget,
lejlighed til ved hjælp af vor fantasi at finde ud af,
hvordan det muligvis kan have set ud. Dette vil en
gagere os i det, vi betragter, og gøre os aktive i

vor forståelse af det. Og derved er meget vundet.
På linie hermed er mange arkitekter og ansvar
lige instanser inde på under en restaurering at give
kirkerne et nyt kunstnerisk indslag, hvis det skøn
nes muligt og naturligt. Heldigvis har vi set, at ar
kitekter og andre kunstnere har kunnet gøre ud
mærket fyldest her - det gælder også, hvad angår
den abstrakte kunst, som forsøger på sin måde at
give udtryk for det uudsigelige. (Spørger nogen i
denne forbindelse, hvad kunst i grunden er, kan
det vel udtrykkes således, at kunst er en inspireret,
skabende livsytring ud over det almindelige). En
del kirker med ny kunstnerisk indsats er medtaget
i et særligt kapitel.

Det nyeste kirkebyggeri
Ved århundredskiftet blev der bygget en del nye
kirker, der meget ligner hinanden. Adskillige er
præget af den stilart, man ikke med urette kalder
»maskingotik«, idet de er bygget af glatte, maskinstrøgne, røde mursten med tårn og lavt spir og

ret store, spidsbuede vinduer. Andre har i deres
kirkebyggeri efterlignet de gamle romanske kir
ker med rundbuede vinduer og med gotikkens til
føjede kamtakker på gavlene. Alle i sognet kunne
da se, at dette var en kirke. Man formåede stort
set heller ikke at bygge anderledes, bundet som
man var af gamle traditioner.
Der var dog nogle, som ikke var tilfredse med, at
man efterlignede de gamle kirker, når man dog på
andre områder fulgte med tiden og opførte nye
bygninger såsom skoler, sygehuse og beboelses
ejendomme, der bedre svarede til en ny tids krav
og dermed også til en ny arkitektur. De fleste for
står vist nu det rimelige i en sådan betragtning. En
kirke bør derfor stå som et ærligt udtryk for det
bedste i tidens arkitektur og på bedste måde tjene
sit formål. Eksempler på nye kirker er Brejning og
Strandby, Hald Ege og Grejsdal.
Som det vil ses, er der ikke tilløb til en bestemt
ny kirkestil. Den skal imidlertid heller ikke frem
tvinges. Kommer den - hvad ingen ved - skal den
som vore gamle kirker naturligt vokse sig frem af
tidens forhold og menighedens virke.
J. Exner

Vejledning

I omtalen af de enkelte kirker er der ikke lagt
vægt på at beskrive hver detalje og hvert stykke in
ventar. Beskrivelsen tager sigte på at informere den
besøgende om det væsentligste af det, der kan ses
uden for og i kirken. Kalkmalerierne er fortrinsvis
nævnt i den rækkefølge, de forekommer, når man
begynder østligst i kirken og tager hvert hvælv for
sig.

Bogstavet og tallene i parentesen efter hver kirkes
navn henviser til dens placering på kortet. Det før
ste tal henviser til kortets (opslagets) nummer, bog
stavet og det følgende tal til det felt, hvori kirken
er at finde. For at lette oversigten er alle kirker,
der er beskrevet i bogen, på kortene markeret med
en blå cirkel.

Det samme stednavn optræder ofte flere steder i
Danmark. Dette er ikke angivet i teksten, men
lige efter kirkens navn er tilføjet amtet; for at
undgå forvekslinger henvises i øvrigt til kortet.

De kirker, der er fremhævet med kursiv i Oversig
ten over vore landsbykirkers historie, er medtaget
under de særskilte omtaler.

Følgende forkortelser er anvendt:
bl. a. - blandt andet
beg. - begyndelsen
ca. - cirka
cm - centimeter
d. y. - den yngre
d. æ. - den ældre
f. eks. - for eksempel
ill. - illustration
m - meter
n. - nord
ndr. - nordre
o. - omkring
o. h. - over havet
opr. - oprindelig, oprindelige
s. - syd
skt. - sankt
sdr. - søndre
slutn. - slutningen
s. d. - se denne
s. å. - samme år
th. - til højre
tidl. - tidligere
tv. - til venstre
v. - vest
ø. - øst
årh. - århundrede

400 danske Landsbykirker

Agerskov Kirke, Haderslev amt (7C10). Romansk
skib, unggotisk kor med sakristi og sengotisk tårn
og våbenhus. I de gotiske dele er genanvendte
kvadere fra et romansk kor med apsis. Et granit
tympanon (muligvis fra en præstedør) er trin mel
lem kor og sakristi. Ligesom våbenhuset har tårn
rummet indvendige blændinger. Det overhvælvedes i renæssancen, da trappehuset opførtes. I
korets gotiske hvælv kalkmalede dekorationer fra
1632 med apostlene og evagelisttegn. Renæssance
altertavle fra 1597 med malerier fra 1763. I en
sidealterniche i triumfbuen er anbragt to figur
grupper, »den gode« og »den onde« side af en
Golgatascene fra en gotisk fløjaltertavle. Fra en
anden gotisk tavle stammer 3 figurer: Maria, Jo
hannes og en apostel. I en vinduesniche i ø.-væg
gen to senmiddelalderlige messeklokker. Middel
alderlig granitdøbefont. Korbuekrucifiks fra beg.
af 15. årh. med latinsk minuskelindskrift og opr.
staffering. Prædikestol fra 1798 med malerier og
himmel.

Albæk Kirke, Hjørring amt (19K11). Kirken be
står af senromansk kor og skib med sengotisk
v.-forlængelse, tårn og våbenhus samt kapel mod
n. fra 1661. I den romanske munkestensbygning
er begge døre og et rundbuevindue mod n. med
glasfals bevaret. Kor og skib har bjælkelofter,
v.-forlængelsen krydshvælv. Det kraftige tårn
har mod v. en smuk blændingsdekoration. Ka
pellet åbner sig med en stor rundbue mod skibet.
Kirken er restaureret 1948. Det usædvanlige ro
manske alterbord består af en granitplade, der er
lagt oven på en anden, groft tilhugget granitsten
i balusterform. Altertavlen fra 1947-48 er et maleri
af Poul Høm i ramme af Teschl. Romansk granit
font med rankeværk. Sengotisk korbuekrucifiks
fra o. 1450. Højrenæssance prædikestol med Otto
Banner og Ingeborg Skeels våben og relieffer af
Kristi fødsel, dåb, korsfæstelse og opstandelse. I
våbenhuset et stenepitafium fra slutn. af 18. årh.
Allerslev Kirke, Københavns amt (4A3). Bygnin
gen omfatter romansk kor og skib, sengotisk sa
kristi og tårn samt våbenhus fra 1870’erne. I de
romanske mure af grønsandskalk og frådsten er
bl.a. n.-døren bevaret som niche. Koret fik hvælv i
slutn. af 13. årh., skibet i 15. årh. Både tårn og
sakristi har blændingsgavle og hvælv. Rester af
kalkmalede dekorationer og bomærker fra 15.
årh. på hvælvene og fra o. 1300 i triumfbuen.
Hvælvene i tårn og sakristi er dekoreret 1906.
Højrenæssance altertavle fra 1608 med indskrift
tavle hvor stifteren, Peder Basse til Sørup, mindes.

Romansk granitfont. Over triumfbuen et lille sen
gotisk krucifiks. Smuk, senrenæssance prædike
stol med lydhimmel fra 1630, i de rigt skårne
felter Getsemane, gravlæggelsen, opstandelsen og
himmelfarten. Senrenæssance stoleværk fra 1640.
I gulvet 6 store ligsten fra 17. årh. Forfatteren
Martin A. Hansen købte i 1950 præsteboligen og
blev efter sin død 1955 begravet på kirkegården.

Als Kirke, Ålborg amt (18J12). Fra den høje kirke
banke er der en pragtfuld udsigt over Kattegat.
Kirken består af senromansk apsis, kor og skib
samt sengotisk tårn og våbenhus. Hele bygningen
er opført af tegl. Begge skibets døre er bevaret
(n.-døren tilmuret). O. 1500 fik kor og skib kryds
hvælv, triumfbuen blev ændret og tårnet opførtes
med arkade mellem tårnrum og skib. Tårngavlene
vender mod sædvane n.-s. Over alterbordet er som
altertavle ophængt et epitafium fra o. 1630 over
sognepræsterne M. M. Hvass (død 1623) og C. P.
Thising (død 1640), samt Anne Christensdatter,
som begge havde været gift med, og anden familie.
Skriftfelterne dækkes af plader med bibelske
tekster, i midtfeltet et korsfæstelsesmaleri fra
18. årh. Romansk granitfont med to hoveder på
kummen. Enkel prædikestol fra o. 1660. I våben
huset en degnestol fra o. 1600.
Alsted Kirke, Sorø amt (3E12). Romansk apsis,
kor og skib i faxekalk. Sengotisk tårn, n.- og s.kapel i munkesten. Apsidens ø.-vindue, korets
n.- og skibets 4 vestligste vinduer er opr. Kor og
skib har hvælv og trappegavl fra o. 1400, apsiden
har opr. hvælv. De to kapeller er opført foran
skibets nu forsvundne døre. I apsiden en romansk
majestasfremstilling fra o. 1200. Mandorlaen er
omgivet af de sædvanlige figurer: evangelist
symbolerne og tv. Maria og Rafael, th. Johannes
Døberen og Mikael. Herunder en såkaldt »hejre
frise« med små hellige mænd og fugle. Altertavlen
fra 1879 er et maleri af A. Dorph: »Kristus og
Synderinden«. Alterkalk fra o. 1590. Tre epitafier
over præster fra slutn. af 16. og 17. årh. Gravsten
fra 1574. I tårnrummet en runesten: »Eskil satte
disse stene efter Østen og sin broder Flir, Østens
søn, Adelsmærke«.

Anst Kirke, Ribe amt (10F2). Det anselige, ro
manske anlæg omfatter apsis, kor og skib i granit
kvadere og synes at stå i arkitektonisk gæld til Ribe
Domkirke. Våbenhuset mod s. er formentlig sen
gotisk, tårnet opførtes af Caspar Markdanner i
1592, det løgformede lanternespir er fornyet 1941.
N.-sidens vinduer er alle de opr. romanske. S.-
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døren bag våbenhuset sidder i en smuk granitpor
tal med 2 par frisøjler og tympanon med Kristus
siddende mellem Peter og Paulus. Hovedind
gangen er nu i tårnet. Apsis har bræddeloft som
kor og skib, men havde opr. hvælv. Sengotisk
fløjaltertavle fra o. 1515 med en rig Golgatascene
1 mistskabet og apostlene på fløjene. Stafferingen
er fra 1776. En række små helgenfigurer fra tavlens
predella er opsat på apsisvæggen og lydhimlen.
Romansk granitfont med mands- og kvindefigu
rer i en arkaderække. Rigt skåret prædikestol fra
1602 med relieffer af bebudelsen, Jesu fødsel, om
skærelsen og dåben samt småfigurer. En tavle fra
samme værksted er 1602 opsat til minde om C. M.
af præsten Jon Jensen, der også opsatte et epita
fium over sin fader. I våbenhusgavlen en romansk
gravsten, formentlig af samme mester som por
talen og fonten, med relieffer af et ægtepar og en
okse. Ved koret en stor granitsten over J.J.

Arninge Kirke, Maribo amt (5G3). Senromansk
apsis, kor og skib med gotisk våbenhus. Hele kir
ken er opført af tegl. I skibet er bevaret 3 portal
fremspring, mod n., s. og v. Koret har en præstedør mod s. Apsidens vindue er opr., og to andre
(nu tilmurede), vinduer ses på skibets n.-side. I
gotisk tid fik kor og skib hvælv. Apsidens halv
kuppel er nyere. Ungrenæssance antemensale med
planteornamentik fra o. 1575. Anselig bruskbarok
altertavle med årstallet 1644 og våben for Just Fr.
von Papenheim og Regitze Urne. Bruskbarok
trædøbefont fra o. 1640, sydtysk dåbsfad fra o.
1575 med bebudelsen. Unggotisk korbuekrucifiks fra beg. af 14. årh. (nyere korstræ). Højrenæs
sance prædikestol fra o. 1605. Udvendig på apsis
et lille epitafium af bly fra 1826 over en sogne
præst. Kirken har intet tårn, men på kirkegården
står en klokkestabel, der nederst er indrettet til
ligkapel.
Asmild Kirke, Viborg amt (15F3). Skibets ældste
del, langhusets v.-parti fra o. 1100, indgik i et
usædvanligt romansk kirkeanlæg, Skt. Margrethe
Kirke. Det var her Erik Emune 20.10.1132 lod
bisp Eskil af Viborg dræbe foran alteret under
messesangen. Fra o. 1170 til reformationen indgik
kirken som n.-fløj i et nonnekloster for Augu
stinerordenen. 1 Skt. Margrethe Kirke sluttede 2
sideskibe og et kvadratisk kor sig til det endnu
bevarede midtskib. Både kor og sideskibe havde
formentlig apsider mod ø. Mod v. afsluttedes side
skibene af 2 tårne, og mellem dem lå et v.-kor med
apsis. V.-koret havde en høj, rundbuet arkade og
sideskibene hver 4 arkadebuer mod hovedskibet.
Sidst i 13. årh. skete af ukendt årsag en stor om
bygning. Det nuværende langhus’ ø.-parti i gotisk
stil erstattede det gamle kor. Sideskibene for
svandt før 1550 og formentlig samtidig med op
førelsen af det nuværende, meget lave tårn. Lang
huset har i v.-partiet små, højtsiddende vinduer
(de sad over sideskibene) og i ø.-partiet gotiske
vinduer. Våbenhus fra o. 1920. Rigt og velbevaret
renæssanceinventar med smuk, ensartet staffering
fra 1777. Granitalterbord med rokokopanel.
Altertavle fra 1625 med nadverrelief flankeret af
2 evangelister i midterpartiet, Golgatascene i
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topstykket og opstandelsen i gavlfeltet samt
våben for Juel, Krag, Høg og Grubbe. Alter
skranke og korgitter med fløjdøre fra begyndel
sen af 18. årh. Romansk granitfont med lodret
kummeopdeling under barok fontehimmel. Stor,
6-faget prædikestol med himmel i højrenæssance
og relieffer af bl.a. evangelisterne og våben for
Krag og Høg. Stolestader fra begyndelsen af 18.
årh. med ældre dele (årstallet 1565). Renæssance
degnestol. V.-pulpitur fra 1703 med opr. malerier
af 9 oldenborgske konger og orgel med smuk fa
cade fra 1777. I tårnrummet gravkapel for Braem
(3 voksne og 2 barnekister samt flere kisteplader
fra 18. årh.). I våbenhuset en runesten.
Asperup Kirke, Odense amt (20C2). Kirken består
af romansk skib med kor, udvidet i sengotisk tid,
samt sengotisk tårn og våbenhus. Den opr. kva
derstenskirke bestod af apsis, kor og skib. Ved
korudvidelsen blev det gamle kors flankemure
mod sædvane stående, mens den nye ø.-forlæn
gelse blev gjort bredere, således at koret nu er
smallere mod v. end mod ø. Samtidig fik skibet
hvælv. Tårnet har smukke murblændinger, og alle
sengotiske tilbygninger har velproportionerede
blændingsgavle. Alterpanel med ungrenæssance
fyldinger (kun 3 er opr.). Rig, bruskbarok alter
tavle skåret af Anders Mortensen o. 1650.1 midt
feltet et maleri, kopi efter A. Dorph: »Kristus
hos Martha og Maria«, i topstykket et sengotisk
korsfæstelsesrelief. Korpanel med dør til præstestol fra 1641. Romansk granitfont med ranker og
dyr. Døbefonten er indsat i en barok portalniche.
Prædikestol fra 1580 signeret »Knud Snedeker
Baarger i Melfaar«. O. 1650 er indsat relieffer af
en anden mester. Højrenæssance lydhimmel og
rygpanel med malerier fra 18. årh. På skibets
n. -væg en krucifiksgruppe af Claus Berg, Odense,
o. 1510. Korset ender i evangelistsymboler, og
både den lidende Kristus-skikkelse og Maria og
Johannes Døber er fremragende skåret. Orgel
pulpituret indeholder renæssancedele. Stor lyse
krone fra 17. årh. i koret. Jernbunden egetræs-dør
fra 1513. I tårnrummet et relief af Maria, skåret
i 14. årh., og en sengotisk figur af Anna Selvtredje.

Aså Kirke, se under moderne kirkekunst.

Augustenborg Slotskirke, Sønderborg amt (8H8).
1770-76 opførte hertug Frederik Christian d.æ.
et pragtfuldt rokokoslot og lod kirken indrette i
n.-fløjen. Det smukke, 2-etages rum er holdt i
hvidt med forgyldninger. Gulvet er sort/hvide
marmorfliser. Rummet rundt løber et balustergalleri båret af søjler, som deler kirken i »hovedog sideskibe«. Hovedskibet har tøndehvælv, lof
terne over og under gallerierne er flade, og både
hvælv og lofter er stukdekoreret af en italiensk
mester. Den usædvanlige opbygning i ø. omfatter
alter, prædikestol og orgel. Prædikestolen er
anbragt over alterbordet, og på galleriet oven
over står et tretårnet orgel. I v.-enden fungerer
hertugstolen nu som forhal. Stoleværket i side
skibene, præste- og degnestol samt 2 lukkede
stole med rudegitter føjer sig smukt ind i helheden.
Alterkrucifiks af træ, skåret af hertugens lakaj

C. R. Ebeling. Klassicistisk alabastdøbefont,
skænket 1807 af den russiske kejser.

Auning Kirke, Randers amt (1602). Apsis, koret
og skibets 2 ø.-fag er romanske, flere tilmurede
vinduer og s.-døren er bevaret i granitmurene.
1616 forlængedes skibet mod v. med et fag, og
tårn og våbenhus opførtes. Et gravkapel mod n. er
opført o. 1700 af Jørgen Skeels enke Margr.
Brockdorff. De sengotiske hvælv smykkes af kalk
malerier: i korets ø.-kappe dommedag, udført o.
1510. Kirkens øvrige malerier af apostle, helgener
og en bebudelsesscene er fra 1562. Rigt udskåret
bruskbarok altertavle, i midtfeltet et opstandel
sesrelief. Udskåret trædøbefont med himmel fra
1736, opstillet i tårnrummet og omgivet af et 8sidet tralværk. Rigt udskåret, senrenæssance præ
dikestol med relieffer af korsfæstelsen, opstan
delsen og evangelisterne. I kapellet et pragtfuldt
marmorepitafium over Jørgen Skeel til Gammel
Estrup (død 1695). Desuden 14 kister (11 marmor,
3 sandsten) med de jordiske rester af slægten
Skeel, senere Scheel. Ved kirkegårdens sø.-hjørne
ligger det tidligere hospital, oprettet af Skeel’erne
i beg. af 17. årh.
Ballerup Kirke, Københavns amt (1H8). Kirken
omfatter romansk kor og skib, sengotisk tårn
samt nyere sideskib. Det romanske kor og skib er
opført af granitkvadere, men præges af en restau
rering og ombygninger 1885-87. Tårnet fra o.
1525 har sengotiske blændingsgavle, efterlignet i
sideskibet og et lille sakristi, der 1885-87 opførtes
mod n. Sideskibets v.-fag er afskilt til våbenhus.
Kor og skib fik o. 1400 krydshvælv, hvorpå en
bemaling, udført af »Kongstedmaleren« o. 1430,
blev fremdraget ved restaureringen: I koret den
dømmende Kristus, Skt. Peder, Maria med barnet
og en symbolsk fremstilling af den himmelske
nåde. I skibets 1. fag Skt. Mikael og dragen samt
helgener m.m., i 2. fag Kristus på korset, Jesu dåb,
Skt. Mikaels sjælevejning og Skt. Jørgen og dra
gen. Desuden er romanske kalkmalerier fra o.
1250 afdækket i korbuen: Gudslammet med kors
fane over Kain og Abel. Sideskibets hvælv er de
koreret 1891. På alteret et forgyldt krucifiks fra
dette århundrede. Gotiske alterstager. Romansk
døbefont af skånsk sandsten. Højrenæssance
prædikestol med himmel. I sakristiet et maleri fra
18. årh. af korsfæstelsen. Marmorepitafium i ny
klassisk stil fra o. 1800.

Ballum Kirke, Tønder amt (7D4). Romansk apsis,
kor og skib med sengotisk tårn og sakristi samt
renæssance våbenhus. Den romanske tufstens
bygning har smukke murdekorationer, rigest på
apsis med 7 rundbuede arkader under en frise
af krydsende rundbuer. Af 3 rundbuevinduer er
det midterste åbent. Kor og skib har rester af
lisener og blændingsfrise (koret) eller rudefrise
(skibet). Apsis har opr. hvælv, koret hvælv fra
15. årh. og skibet bjælkeloft med bevarede ro
manske bjælker. Sakristiet på korets n.-side har
krydshvælv og enkel gavl af Tørninglen-type lige
som tårngavlene. I apsis rester af et romansk kalk
maleri, en majestas-fremstilling med en apostel

række. Middelalderligt alterbord med helgengrav,
forsiden dækkes af maleri fra 17. årh. Enkel,
klassicistisk altertavle fra 1801 eller 1804 med male
ri fra 1924 af Niels Larsen Stevns »Hvem vil kaste
den første sten?«. Sengotiske og barokke alter
stager. Romansk font af Namurkalksten med flad
kumme smykket med hoveder af fabeldyr, hvi
lende på en cylinder omgivet af 4 frisøjler, fonten
er formentlig importeret fra Belgien. Prædikestol
fra 17. årh. med relieffer af Kristi historie. I skibet
2 smukke barokpulpiturer fra 1692 og 1734. 1
tårnets n.-mur en romansk gravsten.

Bedsted Kirke, Åbenrå amt (7E9). Romansk kor
og skib, unggotisk v.-forlængelse og sengotisk
tårn og våbenhus. Ældst er koret, der muligvis
tjente som kirke i begyndelsen. På n.-siden af kor
og skib er bevaret 3 vinduer med monolitover
liggere. I v.-forlængelsen 2 døre, den sydlige stadig
i brug med våbenhuset foran. Tårnet har arkade
til skibet og trappehus fra renæssancen. Ege-tag
værker fra 13. årh. Hele kirken er fladloftet.
Gotisk, muret alterbord, en rest af en egebjælke
ved bordets s.-side er måske spor efter en ciborieopbygning. Gotisk alterbordsforside. Sengotisk
fløjaltertavle fra o. 1525. I midterskabet en Golgata-scene, flankeret af smalfelter med 4 figurer.
I fløjene de 12 apostle. På predellaen opr. male
rier: Veronicas svededug, holdt af engle, mellem
Skt. Stefanus og Skt. Laurentius. Sengotisk side
altertavle. Maria med barnet, fra slutn. af 15.
årh., står på sin formentlig opr. plads på et muret
alterbord i korets nø.-hjørne. På triumfbuens
s.-side hviler prædikestolen på et sidealterbord.
Stolen fra o. 1660 har naive relieffer af Kristi
levned. Alterkalk og -disk fra 1592. To proces
sionskrucifikser fra 15. årh. Romansk granit
døbefont af arkadetype. På kirkegården et monu
ment over maleren J. Th. Lundbye, der blev
dræbt ved vådeskud 1848.
Bejstrup Kirke, Hjørring amt (17D13). Kirken
består af romansk kor og skib med 3 opr. vin
duer og døren i n.-siden bevaret. Skibet har stadig
bjælkeloft, koret fik krydshvælv i senmiddel
alderen. Imponerende senromansk tårnparti,
bredere end skibet. Dets underetage i granit
kvadre blev genopført i opr. skikkelse efter at
hele tårnet blev nedtaget 1874. Ydermurene pry
des af pilastre og bueslag, og mod v. giver en
smuk søjleportal adgang til tårnrummet, der
danner forhal med to rundbuede arkader til ski
bet. Flere billedkvadere ude og inde. Den ældste
tårnoverdel er ukendt. Det nye overtårn af mur
sten har pyramidespir. Også våbenhuset er gen
opført 1874. Protestantisk fløjaltertavle fra slutn.
af 16. årh. med maleri og staffering fra 1770.
Romansk granitfont. Prædikestol fra 1584. Flere
gamle gravmonumenter er samlet på kirkegården.

Bellinge Kirke, Odense amt (20G8). Kirken er en
sengotisk teglstensbygning bestående af kor og
skib med lidt yngre v.-tårn og våbenhus. I kor og
skibs s.-mure delvis bevarede, fladbuede vinduer.
N.-siden har tilsyneladende ikke haft vinduer, og
der er ikke spor af døre, hvorfor indgangen må
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kor og skib, hvælv i apsis, sakristi og tårnrum.
På triumfvæggen familien Munks kalkmalede
våbenskjold fra o. 1350. Stor renæssance alter
tavle med opr. malerier i storstykke, sidevinger og
topstykke. Romansk granitfont midt i koret.
Prædikestol fra 1634, i arkaderne relieffer af evan
gelisterne og Kristus. Flere middelalderlige træ
skulpturer: rester af en unggotisk krucifiksgruppe,
rester af et Maria-alter samt Johannes Døberen
og Johannes apostel. I Mariafiguren fandtes
1918 19 mønter fra Chr. d. II og kong Hans’ tid.
Senmiddelalderligt alterskab med korsfæstelsesscene (over n.-døren). I sakristiet en præste- eller
skriftestol i stil med Janderups. Klokke med
minuskelindskrift fra 1432.

Altertavle, Bellinge Kirke.

have været i v.-gavlen. Da tårnet opførtes, blev
indgangen lagt i dets v.-mur, men senere flyttet,
da våbenhuset blev bygget ved tårnets s.-mur.
Tårnrummet og skibets to hvælvfag er rigt be
malet med kalkmalerier, der ifølge en indskrift i
tårnbuen er udført af »Ebbe Olsens og Simon
Petersens hænder« 1496. Scenerne er parvise sam
menstillinger fra gi. og ny testamente, såkaldte
»paralleller« eller sideordnede historier. I skibets
1. fag bl. a. pinsen, lovens tavler, spejderne fra
Kana, Elias’ offerbål og på n.-væggen korsfæstel
sen. I 2. fag nadveren, fremstillingen for Pilatus,
himmelfarten, mannaen i ørkenen og på væggen
korsegangen. I tårnfaget Getsemane, Isak og
offerbålet, tornekroningen, piskningen og Skt.
Jørgen og dragen. Antemensale med årstallet
1595. Glimrende, sengotisk altertavle fra o. 1525
med korsegangen flankeret af de 4 kirkefædre i
midtfeltet, i fløjene apostelene. Topstykket med
Kristusbillede er fra o. 1750. Romansk granit
font med messingdåbsfad fra 1734. Prædikestol
fra 1626 med Kristus og evangelisterne. Fra en
sengotisk degnestol er bevaret to gavle med latin
ske minuskelindskrifter. Rester af stoleværk fra
o. 1580 er o. 1625 opsat som panel på korets s.-væg.
Billum Kirke, Ribe amt (9C3). Det rigt smykkede
murværk på apsis, kor og skib var et meget vel
bevaret eksempel på egnens romanske tufstens
kirker. Ved en istandsættelse o. 1880 fornyedes en
del murværk, og kirken pudsedes med cement, der
udviskede detaljerne. Samtidig genåbnedes eller
fornyedes de romanske vinduer. Apsis har en rig
udsmykning med lisener og halvsøjler, arkade
blændinger og en stigende rundbuefrise. Forbille
det er Skt. Gereons korrunding i Köln. Sakristi,
våbenhus og tårn er alle sengotiske tilbygninger
i munkesten. Det høje kirkerum har bjælkeloft i
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Bindslev Kirke, Hjørring amt (19D8). Anselig
kirke med mange opr., romanske træk. Kor og
ø.-skib er opført af munkesten og enkelte granit
kvadere i beg. af 13. årh. På n.-siden flere bevare
de enkeltheder, bl. a. buefriser, båret af hjørne
lisener. N.-døren med tympanonfelt er indvendig
velbevaret, s.-døren er tilmuret. Sent i middel
alderen fik skibet en kraftigt bygget v.-forlæn
gelse, der måske skulle have båret et tårn. Ind
vendig er ansatser til hvælv, men kirken har altid
haft bjælkelofter. 1941-42 blev tårnet opført og
kirken istandsat for en testamentarisk gave. På
triumfvæggen blev 1888 fremdraget et senromansk
kalkmaleri af madonna med barnet. Stor re
næssance altertavle med nyere maleri, kopieret
efter Carl Bloch: »Opstandelsen«. Romansk
granitfont. Prædikestol fra beg. af 17. årh. med
hjørnehermer og evangelistbilleder.

Birkende Kirke, Odense amt (20F11). Gotisk kor
og skib med sengotisk tårn og våbenhus samt tvær
skib mod n. fra 19. årh. Det opr. kor og skib var
en lav munkestensbygning, bl. a. ses i korets n.-mur
et meget lavtsiddende rundbuevindue. Kort efter
tårnets opførelse forhøjedes skibet og fik hvælv,
og op mod reformationen skete det samme
med koret. Kirken er restaureret 1963-67 ved
arkitekterne Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen,
der tegnede en ny alterskranke og nye stolesta
der. Dele af en gotisk fløj altertavle er indsat i et
skab med rammeværk fra 1899. De velbevarede
figurer fra o. 1500 fremstiller i midten en Golgatascene, i siderne 4 figurer: Skt. Morten, Anna
Selvtredje, Johannes Døberen og en bispehelgen.
Sengotiske alterstager. Råt tilhugget granitfont.
Ung renæssance prædikestol fra 1579 med malede
evangelistfigurer fra 1662. I tårnets s.-dør en
senmiddelalderlig dørfløj. Ved restaureringen
fandtes i gulvene flere udslidte gravsten og i ko
ret en stor granitsten over en smed fra 17. årh.
I Birkende fødtes 1494 Hans Tausen, Danmarks
kirkelige reformator, og i kirken opsattes 1866
en mindetavle for ham. T. blev 1523 elev af Luther
i Wittenberg, og ved hans hjemkomst medførte
hans agitation, at Viborg 1529 fik en evangelisk
kirkeordning. Chr. d. III lod 1536 T. lede gennem
førelsen af reformationen (se under Rye Kirke).
Birkerød Kirke, Frederiksborg amt (1F9). Det
romanske kor og skib af kamp og kridt har under

gået mange byggearbejder. Et senromansk
n.-kapel er forsvundet. O. 1350 opførtes v.-for
længelsen, og skibet fik hvælv. Tårnet er fra o.
1400, men forhøjet i sengotisk tid. I den følgende
tid byggedes våbenhuset mod s., langhuskoret til
erstatning af det romanske kor og sakristiet og
dobbeltkapellet mod n. I sakristiet glasmalerier
fra 18. årh. Hvælvene prydes af interessante, høj
gotiske kalkmalerier fra 1350-1400. I koret en
sjælden og smuk skildring af Jesus, der kroner
Maria til himmeldronning. Desuden syndefaldet
og livets hjul, Kain og Abel m.m. På n.-væggen
nadveren. I 2. hvælvfag den dømmende Kristus,
Mikaels sjælevejning samt ornamentik. I n.-ka
pellet bomærker og årstallet 1503, da hvælvet
formentlig er indbygget. Smuk sengotisk fløj
altertavle med en stor Golgatascene i midtskabet
og 4 mindre passionsscener i fløjene. Et gotisk
røgelseskar hænger under en gotisk lyseholder.
Usædvanlig »tælletavle« til skrifte- eller alter
gangen. En egetræsfont fra o. 1650 er afløst
af en smuk sandstensfont af billedhuggeren Axel
Poulsen med relieffer over Kristi liv. Gotisk korbuekrucifiks fra o. 1475 ligesom altertavlen. Høj
renæssance prædikestol med evangelister og dydefigurer. Barokke stolegavle. To pengetavler
med malerier fra 1599. Ældre apostelmalerier i
orgelpanelet er formentlig fra et pulpitur. 6 ma
lerier af oldenborgske konger er kopier. Et maleri
af biskoppen Henrik Gerner (1629-1700) er op
hængt sammen med en mindetavle og lænkerne,
som han bar i svensk fangenskab (han deltog
1659 i et forsøg på at erobre Kronborg fra de
svenske besættelsestropper). Desuden 4 epitafier
fra 1646-1705 og en del gravsten.

Bjerager Kirke, Århus amt (13G5). Romansk kor
og skib, sengotisk tårn og våbenhus. Dørene i
den romanske kampestensbygning er bevaret.
Tårnet har gavle med 7 smalle, tætsiddende høj
blændinger, og tårnrummet åbner sig mod skibet
med en spidsbue og har krydshvælv. Skibet fik
hvælv samtidig. Næsten alt inventar er smukt
renæssance-arbejde. Altertavle fra 1625 med sam
tidige malerier af korsfæstelsen og himmelfarten.
Stager fra o. 1625. Prædikestol fra 1613 med korintiske søjler og samtidig himmel, evangelist
malerierne i felterne er fra 1909. Rester af renæs
sance panelværk i degnestolen. Romansk granit
font med løver på kummen. Sølvfad og -kande fra
1955. Epitafium med rig bruskbarok ramme fra
1667.
Bjernede Kirke, Sorø amt (3C11). Den velbeva
rede rundkirke er den eneste på Sjælland af Dan
marks 7 og den rigest udformede. Over døren
oplyser en latinsk indskrift: »Ebbe Skjalmsøn
og hans hustru Ragnhild byggede her en kirke,
som senere hans søn Sune rejste af sten til ære for
Gud, Sancta Maria og Sanct Laurentius.« Træ
kirken har næppe stået mere end et halvt hundrede
år før Sune (død 1186) byggede rundkirken.
1890-92 gennemførte H. Storck en restaurering,
der genskabte det romanske anlæg ret nøje.
Apsis, kor og rundskib er nederst af granitkvadre,
øverst af munkesten. Skibets indre er 11-12 m i

Gotisk altertavle, Birkerod Kirke.

tværmål og i midten står 4 svære, knap 8 m høje
rundpiller med frådstenskapitæler. Herom er
spændt 8 granithvælv og i midten et ribbehvælv.
En trappe i muren giver adgang til næste stok
værk, der har 6 dobbelte og ét kløverbladformet
vindue i muren under kegletaget. Rummet har
åben tagstol, og i midten bærer 4 piller det 8-kantede tårn, der hæver sig over taget. Brugen af
denne ovensal kendes ikke. Intet tyder på, at den
har været tænkt som tilflugtssted i ufredstider,
og den umagelige trappe gør det næsten utænke
ligt, at en herremand - i modsætning til Thors
ager Kirke - havde sit private kapel heroppe.
I 15. årh. blev kegletaget ændret til sadeltag
med spidsgavle ø.-v., hvilket gav bygningen lig
hed med en bispehue. Triumfbuen er usædvanlig
høj og flankeres af to sidealternicher. Alterbord
med krucifiksgruppe fra 1892. En højrenæssan
ce tavle med en fremstilling af skriftemålet hæn
ger i skibet. Bispefigur fra en senkatolsk alter
tavle. Jernbundet, sengotisk monstranshus. Go
tiske alterstager. Romansk granitfont. Gotisk
korbuekrucifiksgruppe fra o. 1450. Renæssanceprædikestol med hjørnesøjler og nicher. Flere grav
minder, bl. a. epitafium og gravsten over C. P.
Müller (død 1776), digteren Fr. Paludan-Müllers
farfar.

Bjerreby Kirke, Svendborg amt (21F9). Kirken er
opført 1905-6, men inventaret stammer fra den
foregående kirke, der omfattede et romansk skib
med sengotisk langhuskor og v.-tårn. Den arkade
smykkede kvadersokkel blev genanvendt i den
nye kirke, der omfatter skib med korsarm og
v.-tårn med kobberspir. Altertavlen er en sen
gotisk fløjtavle med lidelseshistorien og kors
fæstelsen, skåret i Lübeck o. 1475. På fløjenes
ydersider malerier af Maria med barnet og Anna
Selvtredje. Sidealtertavle fra o. 1500 med en
bispehelgen, formentlig Skt. Morten. Kalk fra
1634 med reformatorisk indskrift: »Jeg skal
bruges efter Christi Skick og ey efter Pafvens
vrange Diet«. Romansk granitfont, nederlandsk
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Antemensale til et »gyldent alter«, Borbjerg Kirke.
dåbsfad. Gotisk korbuekrucifiks, restaureret
1954. Degnestol fra 1536 med relief af Skt. Mor
ten m.m. Prædikestol fra 1906. To præste-epitafier
fra 18. og 19. årh. Romansk gravsten fra o.
1200.

Blistrup Kirke, Thisted amt (14A7). Den lille
kirke ved Blistrup Hovedgård er formentlig op
ført som herregårdskirke. Den omfatter romansk
apsis, kor og skib, gotisk tårn af materialer fra
en romansk forgænger samt sengotisk våbenhus.
Skibets døre har en usædvanlig rig udformning.
S.-dørens karme har rund- og tovstave og tym
panonfelt med løverelief. Den tilmurede n.-dør
er rekonstrueret, og et dobbeltvindue ovenover
er nyere, mens n.-sidens øvrige vinduer er opr.
Over tårnrummet er indrettet en herskabsstol.
Også det romanske tårn har formentlig haft
herskabsgalleri. Smukt romansk alterbord med
hjørnehoveder; alterpladen er i Nationalmuseet.
Enkel renæssance altertavle med maleri, kopieret
efter Carl Blochs »Gethsemane«. Kalk og disk
fra 1635. Rig romansk granitfont med akantus
ranker og menneskeformede stave. Sengotisk
korbuekrucifiks. Prædikestol fra o. 1590 med
evangelistbilleder. Smukt renæssance stoleværk
fra o. 1626. Degnestol samlet af renæssance
paneler. Herskabspulpituret er indrettet o. 1830
og har haft egen dør i v. Jernbunden dørfløj og
pengeblok fra 18. årh. Stort epitafium i Louis
XVI-stil over Jens Christensen Staunstrup Riis
til Blistrup (død 1804). Tårnrummet indrettedes
o. 1750 til gravkapel for etatsråd Fr. Chr. v.
Klingenberg (kisten er nu begravet).
Boeslunde Kirke, Sorø amt (3G7). Den anselige
kirke omfatter toskibet langhus, våbenhus, tårn,
sakristi og kapel. Ældst er skibets v.-lige halvdel,
der udgjorde skibet i en unggotisk kirke fra o.
1300. O. 1400 indbyggedes hvælv, der på grund af
den store bredde deltes i to med to piller i midten.
Ældste tilbygning er våbenhuset mod n., nu
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varmerum. Senere fulgte det høje, svære tårn
med overhvælvet tårnrum og arkader til skibet,
og kort efter blev koret nedrevet og et nyt opført
i skibets bredde, også med todelt hvælv. Desuden
opførtes et sakristi ved nø.-hjørnet. I 16. årh.
opførtes et stort s.-kapel, nu våbenhus. Alle gav
le har rige blændinger i gotisk stil. Alterbord
med gotisk forsidepanel i nyt rammeværk. 3-fløjet
altertavle, malet 1924 af Niels Skovgaard. Alter
krucifiks i sølv på ibenholt kors fra 1770. Romansk
granitfont. Prædikestol og stoleværk fra 1922.
Middelalderlige korstole, mod s. fra o. 1400,
mod n. fra o. 1510. Sengotisk dør mellem kor
og sakristi. På n.-væggen et relief af Niels Skov
gaard: »Kristus og Simon Peder«. Flere epitafier.
1922 fandtes 8 gravrammer under gulvet, 7 er i
Nationalmuseet og én stadig i kirken (over Mette
Sørensdatter, død 1667). I en brønd n. for kirken
Helligkorskilde, der i gammel tid gjorde kirken
til et søgt valfartssted.

Borbjerg Kirke, Ringkøbing amt (14G8). Ro
mansk kor og skib af granitkvadere. Begge døre er
bevaret med korsprydet tympanon, derudover
kun få opr. træk. I sengotisk tid tilføjedes 2 gra
nitkvader korsarme mellem kor og skib, hvorved
triumfvæggen forsvandt. Det nye ø.-parti overhvælvedes, skibet bevarede bjælkeloftet. I sen
gotisk tid opførtes også tårn og våbenhus i
munkesten. Det usædvanlige alter-arrangement
skjuler nedgangen til en hvælving med præstebegravelser. Foran alterbordet står et sjældent,
forgyldt antemensale fra 13. årh. (istandsat 1926).
I midten Kristus omgivet af evangelisttegn og i
24 mindre felter skildringer af Kristi liv. Den store
altertavle er et rigt og smukt udført renæssance
snitværk som ramme om et middelalderligt alter
skab med alabastfigurer, importeret fra Notting
ham o. 1425. Figurerne fremstiller Skt. Georgs liv.
I topfeltet er indsat 3 sengotiske figurer. Romansk
granitfont. Prædikestol fra 1625. To series pasto
rum (1665 og 1722) og flere gravminder. Der er en

del nyere inventar: orgel 1959, krucifiks på skibets
n.-væg 1962, tårnur og klokkespil 1964. Klokke
fra 13. årh. og én til minde om befrielsen 1945.

opr. anbragt som lektorium, blev noget omdannet
ved flytningen 1852. Præste- og degnestole fra o.
1600, stolestader og herskabsstole fra 1634.

Borris Kirke, Ringkøbing amt (11F7). Romansk
kor og skib, sengotisk tårn og våbenhus. De ro
manske bygninger er opført af granitkvadere, og
begge de opr. portaler samt 5 vinduer mod n. er
stadig i brug. På loftet ses spor af den 800 år
gamle romanske tagstol. Kor og skib har bjælke
lofter. Våbenhuset har bevaret sine faste, murede
bænke. Det høje tårn krones af 4 slanke gavle,
og tårnrummet har arkade til skibet. Det murede
alterbord har to helgengrave i pladen. Stor re
næssance altertavle fra o. 1625 med rige udskærin
ger. I det 3-delte storstykke malerier af nadveren
og dydeskikkelserne, derover korsfæstelsen og
opstandelsen og i topstykket himmelfarten. Sen
gotisk præste- og degnestol fra 1510. Romansk
granitfont under fontehimmel fra 1623. Stort,
unggotisk korbuekrucifiks. Smuk, senmiddelal
derlig træfigur af Maria med barnet, o. 1500.
Prædikestol fra 1603-04 med relieffer af profeter
ne, Luther og Melanchton samt evangelister og
scener fra gi. testamente på postamentet. Rig
barok lydhimmel. Mange gamle stolegavle. V.pulpitur fra 1637 med malerier af apostlene. Or
gel fra 1910. Mindetavler for sognets faldne 1864
og 1945. Kirken og inventaret er restaureret
1953-54 ved arkitekt Rud. Gram.

Brede Kirke, Tønder amt (7E6). Den anselige,
senromanske langhuskirke har gotisk tårn, sen
middelalderligt våbenhus og ø.-forlængelse fra
1722. Tårnets høje spir er formentlig endeligt ud
formet 1694. Det runde trappetårn ved n.-siden
opførtes o. 1600. Skib med korforlængelse har
bjælkeloft, tårnrummet er overhvælvet. Korbuen
opførtes først 1897. Over skibet er de gamle ege
tagværker bevaret. Bygning og inventar restaure
redes 1950-51, bl. a. blev inventarets opr. farver
fremdraget. I s.-muren er indsat en granat i et
granathul fra 9.4.1940. Senrenæssance altertavle
med barokelementer og maleri fra 1897, et alter
billede fra 1775 hænger i kirken. To sengotiske
krucifikser fra slutn. af 15. årh. Romansk granit
font. Ved alteret to lukkede stole fra beg. af 19.
årh. Stort v.-pulpitur fra 1611 med apostelmalerier
m.m., sammenbygget med et pulpitur på n.-væg
gen fra 1692 med malerier af Kristi historie. I pul
pituret er indbygget lukkede loger. Epitafium
over Jørgen Martensen (død 1676) med indskriften
»under tyrkisk Fengsel eller Schlaverie« og male
ri af afdøde, der piskes af en tyrk. Mindetavle i
våbenhuset over frihedskæmperen Georg Valther Andersen, til hvis minde dåbskanden er
skænket.

Brarup Kirke, Maribo amt (5E11). Kirken er især
interessant på grund af sin rige udsmykning af
kalkmalerier, men rummer også meget godt in
ventar. Bygningen omfatter senromansk apsis,
kor og skib samt gotisk tårn og våbenhus, alt af
tegl. Apsiden deles af lisener, og hele den roman
ske kirke har smukke gesimser og andre murdeko
rationer. Skibet har bjælkeloft, kor og apsis opr.
hvælv. Kalkmalerierne er fra 3 perioder: ung
gotiske, ca. 1275-1300, højgotiske, ca. 1350 og
sengotiske, ca. 1500. De unggotiske billeder i ap
sis viser Marias himmelkroning i en mandorla,
omgivet af evangelisttegnene, helgeninder, en
bisp og kongelige samt en fodfrise med hellige
mænd. I apsidebuen medaljoner med personer
fra gi. testamente. På korhvælvet højgotiske male
rier, bl. a. skabelseshistorien og syndefaldet, Kain
og Abel, engle m.m. Væggene i kor og skib er i
sengotisk tid dekoreret af ukendt mester, der efter
disse billeder kaldes »Brarupmesteren«. I koret
korsfæstelsen og gravlægningen samt Skt. Eras
mus, Skt. Laurentius og en ukendt bisp. På skibets
ø.-væg den opstandne som verdensdommer og
en (symbolsk?) fremstilling af en ung mand, der
stanges af en ged. På n.-væggen i en arkade-agtig
indramning bl. a. bebudelsen, besøgeisen, fød
slen, hellig tre konger, nadveren, fodtvætningen
og Judaskysset (samtidig sættes Malkus’ øre på).
På s.-væggen legenden om Kristoffer, Skt. Jør
gen og dragen og Adam og Eva. Sengotisk, 3-fløjet
altertavle fra o. 1450.1 midten korsfæstelsen flan
keret af Anna Selvtredje og 3 helgener. I fløjene
apostlene. Senromansk, gotlandsk kalkstens
font. Godt, unggotisk korbuekrucifiks fra beg.
af 14. årh. Bruskbarok prædikestol fra 1635, var

Bregninge Kirke, Holbæk amt (2H6). Den maleri
ske, rødkalkede kirke med hvide blændingsfelter
i gavlene rummer interessante kalkmalerier fra 3
perioder. Bygningens kerne er et romansk kor og
skib, i hvis kampestensmure n.-døren og flere
vinduer er bevaret. I senromansk tid forlængedes
skibet mod v. Hvælvene er fra o. 1400. Sakristiet
opførtes o. 1425, i dets murværk er nu indsat et
gotisk monstransskab. I 15. årh. opførtes desuden
et våbenhus mod n. og et kapel mod s. Yngst er
det sengotiske tårn. Kalkmalerierne på n.-væg
og triumfvæg (delvis ødelagt af hvælvene) er i
romansk-gotisk overgangsstil (o. 1275-1300):
skabelseshistorien med Adam og Eva i to rækker
medaljoner og den dømmende Kristus i regnbue
oval. Malerierne på skibets hvælv, hvoraf to
fag er bevaret, stammer fra o. 1400.1 ø.-faget kom
mer døden ridende, Skt. Nicolaus undsætter et
skib som djævle har bragt i nød, og Skt. Jørgen
dræber dragen. I. v.-faget ærkeenglen Skt. Mi
kael og 3 allegorier på livets forkrænkelighed.
Sakristiet er bemalet o. 1450 i »Isefjordsmesteren«s stil med Skt. Katharinas martyrium. Ante
mensale fra 1578. Glimrende, barok altertavle,
skåret af Lorentz Jørgensen 1654. Det ældste
altersølv blev ifølge et sagn indmuret i kirken
under svenskekrigen 1658-60 og er aldrig fundet.
Stor gotlandsk døbefont af kalksten. Sengotisk
korbuekrucifiks (nu i s.-kapellet). Stolestader og
prædikestol fra 1925. I våbenhuset to ligsten fra
18. årh.

Bregninge Kirke, Tåsinge, Svendborg amt (21E9).
Kirken ligger på en høj bakke (72 m.o.h.) med en
enestående udsigt over Det sydfynske Øhav. 1882Bregninge Kirke, Tåsinge • 27

o. 1530. I midtskabet en meget livfuld Golgata
scene, myldrende fuld af figurer. I fløjene apostle
ne og helgener, i alt 16 figurer skåret med stærkt
liv og bevægelse. Senromansk korbuekrucifiks
med sidefigurer af Claus Berg, anbragt på den
opr. plads på en bjælke i triumfbuen. Renæssan
ce prædikestol fra 1612 med relieffer af evangelist
erne og samtidig lydhimmel. Romansk granitfont
med kors, liljer og hoveder på foden. To gode
sengotiske træfigurer: Kristus som smertensmand
og en krucifiksfigur. Kirken er restaureret 1962-67.

Brejning Kirke, Vejle amt, se under moderne
kirker.

Detalje af altertavle, Bregninge Kirke, Ærø.
83 blev det romanske kor erstattet af et nyt, og
skibet blev skalmuret. Skibets hvælv og tårnet er
sengotiske, og et kapel på s.-siden kaldet »ny
kirke« er opført 1570 af Jakob Rosenkrantz. Kort
efter fik kapellet våbenhus mod v., og i 18. årh.
opførtes langs hele skibets n.-side et gravkapel.
Tårnet fik 1793 en træoverbygning med udsigts
galleri, 1882 skifertag med et lanternespir. Alter
tavle med maleri af A. Dorph fra 1905. Romansk
granitfont. Fragment af et senromansk korbuekrucifiks. Senrenæssance prædikestol fra 1621.
To kirkeskibe fra 1727 og 1729. I gravkapellet 13
kister af træ eller sten med lig af slægten Juel.
Interessant romansk granitgravsten fra o. 1200-50
med Kristusfigur og en arkadefrise samt runeind
skriften: »Sven Sassersøn ligger her under. Hegle
degn ristede mig, mester Bo gjorde mig«.

Bregninge Kirke, Ærø, Svendborg amt (21G5).
Kirken rummer bl. a. en fremragende sengotisk
altertavle. Bygningen omfatter romansk kor og
skib samt sengotisk tårn og våbenhus. Det roman
skib samt sengotisk tårn og våbenhus. Det ro
romanske afsnit er bygget af kamp, og den
opr. n.-dør og nogle vinduer kan spores. Våben
huset fra o. 1500 har en rig blændingsgavl. Det
kraftige tårn krones af et slankt spir fra 17. eller
18. årh. Det indre har sengotiske hvælv med kalk
malerier. I koret fra o. 1525 den dømmende Kri
stus mellem Maria og Johannes Døber, himmel
farten, piskningen og på n.-væggen scener fra
Johannes Døbers liv. I triumfbuen Maria med sin
døde søn. I skibets midtfag et narrehoved og
årstallet 1513, i v.-faget blomsterdekorationer og
små mænd, formentlig kirkeværgerne. Den pragt
fulde altertavle er skåret på Claus Bergs værksted
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Broager Kirke, Åbenrå amt (816). Den anselige
teglkirke består af romansk apsis, lidt yngre tårn
samt gotisk sakristi og gotiske korsarmskapeller.
Det meget brede tårn er påbegyndt i romansk tid.
Det krones af 6 gotiske, blændingsdelte gavle og
2 høje, 8-kantede spir fra 15. årh. Den ældste
gotiske tilbygning er sakristiet, nu under fælles
tag med det nordlige korsarmskapel. Begge ka
peller har ribbehvælv og spidsbuet arkade til ski
bet. Tåmrummet har 3 arkader til skibet og deles
af 2 arkader i 3 rum. 1923 opdagedes kalkmalerier
fra 4 perioder: fra opførelsen stammer en majestasfremstilling i apsishvælvet, senere overmå
let med samme motiv i romansk-gotisk stil. O.
1525 smykkedes skibets ø.-hvælv med en rig
dommedagsfremstilling og n.-kapellet med hele
legenden om Skt. Jørgens martyrium. Korhvæl
vets kapper dekoreredes 1587 med den tronende
Kristus omgivet af evangelisterne i et frodigt re
næssance-løvværk, signeret af Ambrosius Maler.
En stor og velbevaret figur af den beredne Skt.
Jørgen, der nedkæmper dragen, har formentlig
hørt til i n.-kapellet. Barok altertavle fra 1717, i
det ovale storfelt et maleri af Kristus på korset.
Romansk granitfont. Korbuekrucifiks fra o.
1250 på nyt kors. Renæssance prædikestol fra
1591 med bibelske relieffer og indskrifter. Lyd
himmel i Louis Seize-stil. V.-pulpitur fra 1927 med
11 malerier fra 1797 og orgel fra 1968 med facade
fra 1740. Klokkerne - en senromansk fra o. 120050 og 2 genforeningsklokker - er nu flyttet fra et
tømret klokkehus, opført på kirkegården 1650
og landets største.

Brøndum Kirke, Ribe amt (9E5). Den anselige
kirke er særlig interessant ved at repræsentere
overgangen mellem romansk og gotisk arkitektur.
Til den opr. apsis, kor og skib er føjet et sengotisk
tårn, våbenhus og sakristi. De ældste dele er op
ført i beg. af 13. årh. i granitkvadere og tuf, ind
vendig tegl. Skibets s.-dør er bevaret (lukket).
På korets n.-side til sakristiet en opr., usædvanlig
præstedør med en stor monolitrundbue som over
ligger. Også vinduerne er usædvanlige med 5-sidede, tagformede overliggere udvendig. Mest in
teressant er den store apsis indvendig. 2 rækker
arkadeblændinger, nederst 11, øverst 7, strækker
sig væggen rundt. I 3 af de øverste sidder vinduer.
Apsis har opr. halvkuppelhvælv, korets 2 hvælv
er muligvis også samtidige med bygningen og
smykkes af kalkmalerier fra o. 1275 af den opstan-

ne med korsfane og helgener og helgeninder. I
apsisbuen små medaljoner og anden ornamentik.
Skibet har sengotiske hvælv. Hele kirken er
gennemgribende restaureret 1963 ved arkitekt
Erling Vind. Alterbordspanel og tavle fra o.
1600. Altertavlen er en rig opbygning i høj renæs
sance med søjler, vinger og topstykke, malerierne
af korsfæstelsen og opstandelsen er udført 1963
af kunstmaleren Poul Høm. Alterskranke og
knæfald fra samme år. Meget rig, unggotisk disk
af forgyldt sølv, graveret med bl. a. den tronende
Kristus i mandorla. Samtidig kalk med nyere
kumme. Smukt, sengotisk korbuekrucifiks fra
o. 1475. Romansk granitfont. Den glimrende præ
dikestol fra 1617 blev 1963 flyttet til sin opr. plads.
I stolens gamle opgang, der var brudt gennem
triumfmuren, blev indsat et nyt skab. Ungrenæs
sance stoleværk, ændret 1963. Usædvanlig stort,
4-mastet kirkeskib fra 1927.
Brøns Kirke, Tønder amt (7B5). Den anselige kirke
består af romansk apsis, kor og skib samt sengo
tisk tårn af Tørninglen-type. Apsis og kor op
førtes o. 1200 af tufsten, skibet er ca. 50 år yngre.
Apsis har en smuk blændingsdekoration på 5 fel
ter mellem lisener og halvsøjler. 3 felter har (nu
blændede) vinduer med småsøjler i de udvendige
karme. På korets n.-side en lukket præstedør. Ski
bets og korets n.-mur har bevaret murdekoratio
nerne (en blænding, lisener, rundbuefrise), s.muren er skalmuret o. 1850. Tagrytteren blev
fornyet 1651, men hører formentlig til det opr.
anlæg. Alt tagværk er opr. I et vindue i skibet er
1931 indsat et glasmaleri af J. Th. Skovgaard. På
skibets n.-væg kalkmalerier fra o. 1530, restaure
ret 1907: Skt. Christoffer og Jesusbarnet, Kristus
i persekarret (skal illustrere, hvordan menneskets
synder tynger ham), Skt. Jørgen og dragen, »pa
vebullen« og »himmelborgen«, der begge er
lutheranske indlæg i striden om kirkens reform,
samt en helgeninde og en passionsfrise. Korbue
og triumfvæg er dekoreret af A. Wilckens. Sen
renæssance altertavle med opr. malerier. På
v.-pulpituret 12 apostelfigurer fra en sengotisk
fløjaltertavle og et orgel fra 1699 (senere ombyg
get). I koret et monstransskab fra o. 1300. Ro
mansk granitfont med 5 mandshoveder. Dåbshim
mel fra 1651. På en nyere bjælke i triumfbuen en
stor krucifiksgruppe fra slutn. af 15. årh. Enkel
renæssance prædikestol. Lukkede stolestader fra
1730. Senmiddelalderlig kirkekiste og pansret
pengeblok fra 17. årh. To bruskbarokke epitafier,
en romansk gravsten (i tårnrummet) og ca. 20
gravsten fra 16.-18. årh.

Burkal Kirke, Tønder amt (7H9). Kirken hævder
sig særlig ved det rige og interessante inventar.
Den romanske apsis, kor og skib i munkesten
er i tidens løb en del skalmuret. 1637 fik skibet en
v.-forlængelse og 1792 opsattes en bindingsværks
tagrytter. Et gotisk våbenhus for den opr. s.-dør
har et egetræssolur på gavlen. Apsis og kor har
gotiske hvælv med kalkmalede, gotiske ranker
m.m. Skibets bjælkeloft blev i beg. af 17. årh. pragt
fuldt dekoreret med 13 medaljoner af Kristus og
apostlene og 26 symbolske kvindemedaljoner

Brøns Kirke.
(fremdraget ved restaurering 1943-45). Alter
bordspanelet er fra et tidl. opgangspulpitur til
prædikestolen. Pragtfuld og sjælden renæssance
altertavle fra 1622 med talrige relieffer og livfuld
ornamentik. I midten nadveren omgivet af 8 fel
ter med evangelister og dyder. I højre vingefelt
Getsemane og hudstrygningen, i venstre side tor
nekroningen og korsfæstelsen. I topfeltet en korsfæstelsesgruppe. Staffering fra 1770. Kalk fra
1644, da svenskerne røvede den forrige. I korets
nø.-hjørne et lille hus med en sengotisk messeklok
ke. Font og himmel i træ, skåret og stafferet som
altertavlen. På en bjælke i den nymurede triumf
bue en krucifiksgruppe fra 1500-25, Kristusfiguren er med opr. staffering, sidefigurerne er
malet i 18. årh. Renæssance prædikestol af Tøn
dertype med relieffer af Kristi liv.
Børglum Kirke, Hjørring amt (19H4). Kirken
udgør en del af herregården Børglumklosters n.fløj. Opr. lå her en kongsgård; i beg. af 12. årh.
overtog bispestolen den og oprettede et kloster,
der efter reformationen blev et len. Biskoppen
over Vendsyssel tog sæde her, og ca. 1220 på
begyndtes en domkirke. Af den storslået plan
lagte kirke i stil med Viborgs blev kun korparti
med apsis og korsarme med hver to små kapeller
på østsiden færdige. Først i slutningen af 13. årh.
opførtes skibet i to fag og sideskibene i fire. Her
fra stammer sideskibenes ydermure, sydlige
sideskibs ø.- og v.-hvælv og arkaderne til hoved
skibet. Ca. 1500 skete omfattende ændringer,
og tanken om at give kirken en længde svarende
til klosteranlægget blev formentlig opgivet. Un
der reformationen gik komplekset i forfald indtil
en ejer, Godslev Budde, ca. 1700 nedrev kors
armene og kapellerne for at skaffe materiale til
istandsættelse. Udlagte kvadre angiver nu fun
damenterne af det nedrevne. Siden har kirken
stået uændret. Den gotiske basilikas rene stil
danner en virkningsfuld modsætning til et over
dådigt rokoko-træskærerarbejde. Altertavlen dæk
ker hele ø.-væggens bredde og er 12 m høj. Som
meget andet af pragtinventaret er den bekostet af
Fr. Kiærskiold før 1734. Stilen er regence (mel
lem barok og rokoko). I midtfeltet en kopi af
Rubens »Nadveren«. Alterskranke fra samme
periode. Et dåbskapel i nordre sideskib med smuk-

Børglum Kirke • 29

dentaltegn, tilsammen de 19 gyldental i den old
kirkelige kalenderberegning. Nederlandsk dåbs
fad fra 17. årh. Højrenæssance prædikestol fra
1604 med hermer og evangelistfigurer. Rester af
ung- og senrenæssance stoleværk. V.-pulpitur fra
1638. To klokker, den ældste fra 15. årh. med Ave
Maria-indskrift.

Christianskirken, Københavns amt, se under
moderne kirker.

Bårse Kirke.
ke udskårne og malede paneler rummer granit
fonten. Stort korbuekrucifiks fra o. 1400 på
søndre arkadevæg. Prædikestol fra o. 1750. Rigt
smykket herskabspulpitur med Kiærskiolds mo
nogram. Orglet i ren rokokostil er skænket af
hofbygmester Laurids de Thurah (1706-59), der
ejede Børglum og boede her 1750-54. Han opsatte
et prægtigt gravmæle af marmor i søndre sideskib.
Bøvling Kirke, Ringkøbing amt (14F1). Anselig
kirke bestående af romansk kor og skib med go
tiske forlængelser samt sengotisk tårn og våben
hus. Begge skibets døre er bevaret, n.-sidens til
muret. Også koret har 2 døre, begge tilmurede.
Koret forlængedes mod ø. og skibet mod v. næ
sten samtidig. Materialet var genanvendte gra
nitkvadere og munkesten. Tårnet har formentlig
haft højt spir, men fik sidsti 18. årh. det nuværen
de, løgkuplede spir. Pompøs bruskbarok alter
tavle fra 1684. Midtfeltet forestiller nadveren,
de gennembrudte sidefelter har evangelistfigu
rer, frit anbragt i og omkring en portal. I topfeltet
gravlæggelsen. Velbevaret, sengotisk korbue
krucifiks fra o. 1525. Romansk granitfont.
Højrenæssance prædikestol med lydhimmel. I sto
lene dele af renæssancepaneler. Romansk grav
sten. I det hvælvede tårnrum, afspærret ved et
jerngitter, 12 kister for familien Juel-Rysensteen.

Bårse Kirke, Præstø amt (4K3). Den sengotiske
kirke af munkesten omfatter en langhusbygning
og et våbenhus med tårnoverdel. Skibet og et kor
blev opført o. 1350-1400, men godt 100 år senere
blev koret revet ned og erstattet af den nuværende
ø.-forlængelse, hvor korpartiet indvendig mar
keres af en triumfbue. Samtidig fik kirken hvælv.
Våbenhuset mod s. blev kort efter opførelsen for
synet med en tårnoverdel med n.-s.-vendte gavle.
Altertavlen er et maleri af nedtageisen fra korset,
udført af Th. Wegener 1862. To sidealtre blev
fjernet 1572. På korets vægge figurer af Kristus og
Gudfader, 6 apostle og 4 evangelister fra en eller
to sengotiske altertavler. Interessant senromansk
granitfont fra ca. 1250-75 med planter, kors og
en indskrift: »Bondo Frisco me fecit Esgerus
Røth me fecit fieri« samt runealfabetet og 3 gyl
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Dalum Kirke, Odense amt (20F8). Kirken ud
gjorde opr. n.-fløjen af et benediktinerkloster,
flyttet hertil fra Odense o. 1200. Klosterkirken
var korsformet uden tårn. I 17. årh. forsvandt
sdr. korsarm, men blev rekonstrueret 1929 sam
tidig med en restaurering af ndr. korsarm og det
anselige korparti. I ndr. korsarms ø.-væg fandtes
en halvrund sidealterniche. Skibet var opr. delt
i to stokværk med nonnepulpitur øverst, hvortil
der var adgang fra de nu forsvundne klosterbyg
ninger. Muligvis var pulpituret formet som over
kirke med 5 rundbuede åbninger, så nonnerne
kunne se ned i koret, mens lægfolk sad i den krypt
lignende underkirke. O. 1500 forsvandt nonne
pulpituret (overkirken), skibet fik hvælv, og tår
net opførtes. Det har mod v. en opr. dør til klo
sterets beboere, lægfolk kom ind ved skibets nv.hjørne. Spredte kalkmalerier, bl. a. et billede på
menneskelige laster, og ornamentik, fra o. 1520.
Anselig barok altertavle fra o. 1650 (nyere maleri
er), udført af mester Anders Mortensen, der også
lavede prædikestolen. Sengotiske alterstager.
Romansk døbefont med malede arkader og orna
menter. Unggotisk korbuekrucifiks fra beg. af 14.
årh. 1646 indrettede Iver Vind (død 1658) sit
gravkapel i ndr. korsarm, 1926 atter inddraget i
kirken. Et gitter med relieffer af Anders Mortensen
står nu i ndr. korsarm. 5 epitafier, bl. a. I.V.s i
barok stil, og 4 gravsten fra forskellig tid.
Damsholte Kirke, Præstø amt (6C6). Kirken er en
af vore få nyopførte fra barok-rokoko perioden.
Tegningerne er udført af arkitekten Philip de
Lange, og 1743 blev bygningen indviet. Den be
står af et rektangulært midterparti, til hvis ender
mod ø. og v. der slutter sig smallere, 5-sidede par
tier. Det østlige benyttes som kor, det vestlige,
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der bærer en tagrytter, som våbenhus. Hjørnerne
prydes af pilastre, og midt for hver langside er
der et risalitfremspring med gavlfronton, hvori
er indsat en kartouche med Chr. VI’s navne
træk. I det indre deler pulpiturer skibet i et midt
skib af bredde som endebygningerne og to side
skibe. Midtskibet har tøndehvælv, de øvrige af
snit flade lofter. På n.-siden opførtes o. 1800 et
gravkapel for slægten Bose de la Calmette til
Marienborg. Kapellet 3-deles af lisener, og stuk
loftet er svagt hvælvet under det flade tag. Inven
taret er hovedsagelig på alder med kirken. Alter
tavle og prædikestol er bygget sammen inden for
en opbygning med 4 søjler. På alterbordet er 1910
opstillet en gipsafstøbning af Thorvaldsens Kri
stus i stedet for et maleri fra 1825 af Eckersberg
(nu på n.-væggen). Et panelværk i forbindelse
med altertavlen afskiller et sakristi. Døbefont af
træ. Maleri af kirkens første præst, Rasmus Platou. I kapellet står to marmorsarkofager og tre
kister, på s.-væggen hænger et marmorkrucifiks,
og i hjørnerne står afstøbninger af buster fore
stillende gehejmeråd Gerhard C. (død 1803) og
hustru. På kirkegården er bl. a. begravet politike
ren P. A. Tutein (død 1885).
Dragstrup Kirke, Thisted amt (1715). Romansk
kor og skib af granitkvadere med våbenhus fra o.
1780 på n.-siden. I korets s.-mur et (udvendig til
muret) spedalskhedsvindue eller -lydhul. Skibets
n. -dør og korets n.-vindue er urørte. Under re
staureringsarbejder 1965-67 ved arkitekterne
Poul Hansen og Ib Lydholm blev der på n.-væg
gen fremdraget kalkmalerier fra o. 1500 af Kri
stus som verdens frelser, Skt. Nikolai, Skt. Jør
gen og dragen m.m. På det romanske alterbord
opstilledes 1967 et nyt kors i stedet for en tavle
med gipsfigurer efter Thorvaldsen. Der er (1968)
planer om at udsmykke vinduet bag alteret med
en glasmosaik. Fornemt forarbejdet romansk
granitfont med interessant reliefhugning af to
fantasifulde drager på kummen, der har afløb i
midten. Dåbsfad fra 1550-1600. Prædikestol fra
o. 1590 med opgangen hugget gennem triumf
væggen. To epitafier, det ældste fra 1695 i brusk
barok. Klokke fra 15. årh. ophængt i glamhul i
v.-gavlen. Kirkegården er indhegnet af svære sten
diger.

Dreslette Kirke, Odense amt (2014). En stor om
bygning og fornyelse af inventaret, som konferens
råd Niels Ryberg lod foretage 1785-87, præger
kirken fuldstændigt. Af romanske dele er kun ski
bet bevaret, et opr. tympanon ses i kirkegårds
portalen. Koret med blændingsgavl og kryds
hvælv er fra 14. årh. og skibets hvælv samt et
kapel på dets s.-side fra 15. årh. Desuden opførtes
i sengotisk tid et tårn og et våbenhus, begge ned
revet 1785. I stedet opførtes det nuværende store
tårn i 3 stokværk, afsluttet af en platform med en
lille opbygning, samt et kapel i n. som pendant til
det gotiske. Tårnrummet indrettedes til våben
hus med portal mod v. Under s.-kapellet indret
tede N. R. gravkapel, nu ligkapel. Det hvidma
lede inventar i nyklassicisme udgør en smuk hel
hed. Alteropbygningen fylder hele korvæggen og

Alteropbygning, Dreslette Kirke.
består af et stort maleri på et højt panelværk, der
øverst krones af et orgel (også fra 1787, nyrestaureret). På de lavere sidepaneler sidder en figur
over hver sin dør til et præsterum. I skibet t.v.
for triumfbuen står døbefonten med romansk
kumme under en rund dåbshimmel. T.h. under en
tilsvarende himmel den runde prædikestol. Sme
dejerns alterskranke og dåbsgitter i empire. Stole
værk med gavle fra 1787. I det tidl. gravkapel for
Ryberg hænger en tavle med navnene på de tidl.
begravede samt over døren en tavle med vers af
R., signeret 1791.

Dronninglund Kirke, Hjørring amt (18A11). Opr.
Hundslund klosterkirke, nævnt første gang 1268.
Herregården rummer spor af benediktinerkloste
ret, særlig ø.-fløjen mod kirken. Af den senro
manske nonnekirke er kun flankemurene v. for
korsarmene bevaret med en fin teglstensarkitek
tur. Rundbuevinduerne er i to etager, idet den
opr. kirke formentlig var i to stokværk med non
nekor øverst. I sengotisk tid forhøjedes murene,
korsarme og våbenhus opførtes og skibet fik
hvælv. Det slanke tårn med spir og udformnin
gen af koret med store vinduer og præstedør i n.
skyldes formentlig Hans Lindenovs byggerier,
da klosteret blev herregård efter reformationen.
Ved en istandsættelse 1941-43 opdagedes inter
essante kalkmalerier. Sdr. korsarm er o. 1520
smykket med 3 rækker billeder med tekster imel
lem. På ø.-væggen mannaen i ørkenen, bebudel
sen, undfangelsen og to uforklarlige billeder af
middelalderbyer. S.-væggen beretter om helgener
og legender, bl. a. legionen på 10.000 riddere der
blev martyrer, Skt. Ursula og de 11.000 jomfruer
og nederst en enestående fremstilling af »de ni
helte« (3 kristne, 3 jødiske og 3 hedninge) til hest.
De er dekorativt modstillede, ikke i kamp. Helte
frisen slutter på v.-væggen under billeder af kors
fæstelsen, Abraham og Isak samt kobberslangen
i ørkenen. På skibets v.-væg en helgen og indviel
seskors fra o. 1500. Meget stor renæssance alter
tavle fra o. 1600 med nyere maleri, »Opstandel
sen«, kopieret efter Carl Bloch. Stor, smuk kalk
fra 1729. Romansk granitfont med dåbshimmel
og gitter fra 1723. Ungrenæssance prædikestol
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tårnet nye gavle, og 1778 opførtes våbenhuset
med stråtag, senere teglhængt som den øvrige kir
ke. Hvælvene blev o. 1450 dekoreret af »Isefjordsmesteren«. I koret den tronende Gud, skabelsen,
fristelsen og uddrivelsen. I triumfbuen Paulus og
en helgeninde. I skibets 1. fag Skt. Laurentii
legende. Kejser Valerian begærer kirkens rigdom
me, halshugger pave Sixtus og slæber Skt. Hippolytus til døde efter en hest, hvorefter Laurentius vi
ser kejseren kirkens skat: de fattige, og bliver stegt
på en rist. I 2. fag beretningen om Jesu fødsel.
Altertavle fra o. 1630 med Urne og Arenfeldts
våben. I storfeltet et maleri fra 18. årh. Nyere
døbefont af norsk marmor. Dåbsfad af sølv fra
o. 1750. Gotisk korbuekrucifiks på unggotisk
korstræ. Bruskbarok prædikestol med himmel.

»Domkirken på Mols«, Dråby Kirke.
med bruskbarok lydhimmel, ophængt af Hans
Lindenov. Herskabsstole med H.L.s våben. Her
skabspulpitur fra o. 1600 mod v. og orgel med
pulpitur fra o. 1760 i ndr. korsfløj. Mange minde
plader, gravplader og ligsten over herregårdens
adelige ejere. Godset fik navnet Dronninglund, da
dronning Amalie købte det 1690.
Drøsselbjerg Kirke, Holbæk amt (3C6). Kirken
er i sin oprindelse romansk, men stærkt ændret i
gotisk tid. Af opr. detaljer er bevaret en tilmuret
n.-dør med korsprydet tympanon. Første ændring
bestod i nedrivning af koret og forlængelse af
skibet mod ø. Derefter udvidedes skibet mod s.
så der opstod en toskibet, overhvælvet kirke med
to parallelle sadeltage, der senere er erstattet af
ét fælles tag. En del af kampestensmaterialet fra
den romanske s.-mur blev benyttet i v.-tårnet.
I gotisk tid opførtes desuden et sakristi og et kapel
mod n., begge med hvælv. Tårnet fungerer nu
som våbenhus. På skibets n.-væg et kalkmalet
våbenskjold fra o. 1540. Desuden er afdækket et
tyndt, gotisk planteslyng. Altertavle fra 1625 med
malerier af nadveren, fodvasken, kobberslangen
i ørkenen, Golgata og Moses og Jesus. Antemen
sale fra o. 1540 med brystbilleder af Jesus mellem
et adelspar. Prædikestol fra 1588, bemalet 1620.
Senromansk, gotlandsk kalkstensfont. I en ni
che i kapellet står et gotisk alterskab med Hellig
Anders på korset. I sideskibet en sengotisk kruci
fiksgruppe. I tårnrummet hænger en egetræs
dørfløj fra 1489. Stolegavle fra o. 1575. Kapellet
har været gravplads for familierne Paasche og
Svitzer til Bøstrup. I tårnrummet en ligsten fra
slutn. af 18. årh. over to forpagterdøtre fra Bø
strup.

Dråby Kirke, Frederiksborg amt (1F3). I det ro
manske kor og skib er flere vinduer og n.-døren
bevaret tilmurede. I 15. årh. fik kirken hvælv,
og senere tilføjedes en sengotisk v.-forlængelse
og et sakristi mod n. I renæssancen opførtes et
lille tårn over v.-forlængelsen, dets ø.-mur hviler
på to murede piller i skibet. 1721 lod prins Carl,
Jægerspris, opføre en stor to-etages korsarm mod
n. med pulpitur, der senere er fjernet. 1762 fik
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Dråby Kirke, Randers amt (16H6). Den store,
særprægede kirke kaldes »domkirken på Mols«.
Bygningen er trods den romanske grundplan
gotisk (sammenlign Maria Magdalene Kirke).
Murværket er af tegl, og mod sædvane blev alle
bomhuller stående åbne. Byggeriet er muligvis sket
i 3 etaper: først apsis og kor i slutn. af 14. årh. så
skib og våbenhus i beg. af 15. årh. og senere i
15. årh. en v.-forlængelse og et ejendommeligt
styltetårn. Skibets mure støttes af store piller, hvor
af én rummer en spindeltrappe til lofterne. Våben
huset foran n.-døren blev 1730 indrettet til grav
kapel, det har halvtag i forlængelse af skibets tag.
Styltetårnet har trappegavle mod n. og s. I den
meget høje åbning mellem stylterne er et lille
våbenhus senere kilet ind. Hele kirken har hvælv.
På n.-væggen i koret er o. 1400 malet en bispehelgen
i medaljon, rankeornamenterne i korbuen er no
get yngre. Indtil 1897 bestod alterbordet af et
liggende, sengotisk skab med et stort træsnit af
jomfru Maria indvendig (nu i Nationalmuseet).
Pompøs altertavle fra o. 1700 i akantusbarok.
Storstykkets nadver-relief indrammes af en stor
laurbærkrans, der støttes af legemsstore figurer
af Lukas og Johannes. I topstykket en korsfæstelsesgruppe flankeret af Markus og Matthæus.
Alterskranke fra 19. årh. tværs over koret. Ro
mansk granitfont under en fontehimmel af samme
mester som altertavlen. Særpræget middelalderlig
vandkedel med latinsk indskrift om hellig tre
konger. Korskranke fra 18. årh. Prædikestol fra
beg. af 17. årh. Lille gotisk degnestol med våben for
biskop Niels Clausen Skade, Århus. Tre malerier
fra 18. årh. af Kristus, Johannes og Matthæus.
Ungrenæssance lysekrone fra 1575, to barokke
kroner samt to trælysekroner fra o. 1700. Penge
blok fra 17. årh. Epitafium fra 1679 over en for
pagterfamilie. Gravkapellet var indrettet for
slægten Benzon. Deres store gravminde er nu
splittet, marmorfigurerne står dels i koret, dels i
den tilmurede n.-dør.
Egebjerg Kirke, Holbæk amt (2D 10). Fra den højt
liggende kirke er der en smuk udsigt. Af det ro
manske anlæg er kun skibet bevaret, overhvælvet
i sengotisk tid kort før koret blev erstattet af et
langhuskor. Våbenhus mod s., tårn mod v., sa
kristi og kapel mod n. er ligeledes sengotiske.
Kirken er sidst restaureret 1965. Munkestens

Ejsing Kirke med sakristi og sideskib.
alterbord med panel fra o. 1590. Lorentz Jør
gensen (pragtaltertavlen i Skt. Olai, Helsingør)
har skåret den fremragende barok altertavle og
prædikestol. Altertavlen fra 1648 har bl. a. relief
af korsfæstelsen og Urnes og Lindenovs våben.
Sengotiske alterstager. Romansk granitfont (ny
fod). Et unggotisk krucifiks fra kirken står nu på
Haderslev Domkirkes alter. Sengotisk degnestol
med jernbeslået låge og våben for biskop Urne
(o. 1520). Flere gravminder, bl. a. kobberdrevet
epitafium i Louis XIV-stil over amtsforvalter
m. m. Morten Boesen (død 1695).

Ejsing Kirke, Ringkøbing amt (14D8). Store go
tiske tilbygninger til det romanske kor og skib
dominerer den interessante kirke. Først tilføjedes
et stort sakristi med blændingsgavl på korets
n. -side. Senere blev hele skibets n.-side i granit
kvadere erstattet af en munkestensmur med arka
der til et sideskib i 4 fag. Hvert fag har sit tag med
gavl, så kirkens n.-side fremtræder med 5 sammen
hængende gavle. Kort efter opførtes våbenhuset og
et stort korsarmskapel (midt for triumfmuren)
mod s. og tårnet mod v. Interessante, senmiddel
alderlige kalkmalerier fra o. 1500. I korhvælvet
(fremdraget 1926) scener af Jesu liv, Adam og
Eva og bag alteret en Katharinalegende. I kapel
let, der var viet Skt. Dionysius, ses fristelsen i ørke
nen, Maria og Elisabeth, den samaritanske kvin
de, Maria Magdalene og den opstandne, den
vantro Thomas, Joakim og Anna, Peter og Paulus
samt Katharina og en anden helgeninde. I sa
kristiet ornamentik. Anselig rokoko altertavle
fra 1764, i midtfeltet et korsfæstelsesmaleri mellem
4 evangelistbilleder, alle fra 1859. På alterbords
panelet de opr. malerier. Romansk granitfont,

foroven en latinsk majuskelindskrift (»I Faderens,
Sønnens og Helligåndens navn«), derunder en
billedrække af bl. a. syndefaldet, korslammet og
livets træ. Korbuekrucifiks fra o. 1450 med kors
og sidefigurer fra 18. årh. Barok prædikestol
med lydhimmel fra 1656. Præste- og degnestol,
skriftestol (i sakristiet) og lukket herskabsstol
(i sideskibet). I buen mellem skib og s.-kapel et
rokoko herskabspulpitur, opsat af Jens P.
Lillelund og hustru. Skt. Dionysius-figur be
varet fra et sidealter. Nyt v.-pulpitur med orgel.
Kirken er rig på gravminder, bl.a. stort portræt
relief i kapellet af Axel Rosenkrantz og hustru,
hvis slægt havde 16 kister stående i en gravkælder.
Elmelunde Kirke, Præstø amt (6B9). Kirkens in
teressante kalkmalerier har givet navn til den
ukendte mester fra 15. årh.: »Elmelundemeste
ren«. I langhuset indgår triumfmuren og skibets
langmure fra Møns ældste stenkirke, rejst o. 1075.
Begge dets rundbuede døre har haft tympanon af
træ. I senromansk tid forlængedes skibet mod v.
(med et nyt sæt døre) og i 14. årh. rejstes et an
seligt tårn, bredere end skibet. I beg. af 16. årh.
opførtes et nyt, gotisk langhuskor og tårnets øvre
stokværk ombyggedes. Kor og tårn fik rige
blændingsgavle. Våbenhuset mod s. er gotisk,
sakristiet mod n. fra 18. årh. Korets hvælv er fra
dets opførelse, skibets er lidt yngre. Hvælvenes
kalkmalerier er fremdraget 1885-87. I koret tre
enigheden mellem Petrus og Paulus, Frelseren
mellem 2 engle og indtoget i Jerusalem. I skibets
1. hvælvfag dommedag med Maria og Johannes
Døber, der anråber Jesus om at vise barmhjertig
hed; Skt. Peter ved himmerigets port og helvede
med djævle samt bebudelsen og fødslen. I 2. fag
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Altertavlen i Engestofte Kirke.
hellig tre konger, barnemordet og flugten til
Ægypten. På buen mellem 2. og 3. fag 3 bomær
ker, hvoraf det nederste er»Elmelundemesterens«.
1 3. fag den fattige og den rige mands bøn samt
historien om Adam og Eva. Malerierne er fulde af
personer og liv, og hver ledig plet er fyldt med
ornamentik, dyrefigurer m.m. Bruskbarok alter
tavle fra 1646, mellem fremskudte søjler en nad
verscene i frie figurer, i siderne Markus og Jo
hannes, i topstykket bl. a. Chr. IV’s initialer.
To gotiske røgelseskar er senere tilført kirken.
Usædvanlige, gotiske alterstager. Bruskbarok
prædikestol fra 1649 med store figurer af Kristus
og evangelisterne i dybe nicher. Kirken er re
staureret (bl.a. nyt tag) 1967 ved arkitekterne
H. H. Engqvist og K. Rønnow.
Engestofte Kirke, Maribo amt (5G8). Den lille
kirke ligger mellem godset Engestoftes hoved
bygning og avlsbygninger og består af et gotisk
langhus med 3-sidet ø.-gavl, tagrytter over v.-gav
len og kapel (nu våbenhus) på n.-siden. I korets
s.-side en tilmuret præstedør, spidsbuet ligesom
den lukkede s.-portal. N.-portalen blev omdan
net, da stifteren af stamhuset Engestofte, etats
råd Jørgen v. Wichfeld 1786 lod kapellet opføre.
Kirkens indre har samtidige krydshvælv, dækket
af stuk 1856. Tagrytteren stammer fra 1660 eller
1732. Meget smuk, sengotisk skabstavle, der
indtil 1648 stod i Maribo Domkirke. Tavlen er
formentlig et lybsk arbejde fra o. 1510. Midt
skabet og de indre fløjes 4 felter indrammes af
pilastre og runde bueslag med spinkelt ranke
slyng. I midtfeltet Jomfru Maria i en mandorla
kantet af 5 svævende engle med lidelsesredskaber
og hænder og fødder med Jesu vunder. I karmene
4 helgen- og helgeninde-figurer. Sideskabene viser
øverst 2 scener af Jesu barndomshistorie, nederst
2 ordensstifterinder. Når fløjene lukkes, ses
på bagsiden af inderfløjene og på yderfløjene
rester af 6 malerier, der skildrer lidelseshistorien.
Tavlens predella og liljefrise er fra 1856. Kalk
stensfont fra 13. årh. Prædikestol i nygotik fra
1856 ligesom stolestaderne, præstestolen og orgel
aflukket. Epitafium i empire over J. v. W. (død
1797) samt en mindetavle over Monica Wichfeld
(død 1945), tegnet af Aage Roussell.
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Engum Kirke, Vejle amt (10A8). Romansk kor og
skib, sengotisk tårn og våbenhus. I frådstens
murene er kun korbuen og rester af 2 vinduer
bevaret. I gotisk tid fik skibet hvælv, senere også
koret, hvis gavl ombyggedes. Tårnet har hvælvet
underrum med spidsbue mod skibet. I triumfbuen
stærkt restaureret, senromansk kalkmaleri af
Kain og Abel. Om det smukke og rige rokoko
inventar, udført o. 1760 af Jens Jensen d.y., siger
indskrift på orgelpulpituret: »Iblandt smukke
landsbyekirker, som har navn af ziirlighed,/
Engom kirke vist udvirker sig en værdig rang og
sted./ Thi enhver den vil anskue, skal med billig
hed tilstaae,/Cancellie Raad HVas og Frue, har
den noksom pyntet paae.« Altertavlen med kruci
fiksgruppe i midtfeltet er et overdådigt rokoko
arbejde, der med vinger er forbundet med præsteog degnestole til en rig helhed. Romansk granit
font. I triumfbuen vogter 2 store engle med
flammesværd adgangen. Udsvejfet prædikestol
med engle- og dydeskikkelser. Stolestaderne af
renæssanceoprindelse er i 18. årh. smykket med
allegoriske malerier og skriftsteder. Orglet er fra
1765, udført af Amdi Worm. Kirken er 1968
under hovedrestaurering ved arkitekt Helge An
dreasen.
Enslev Kirke, Randers amt (16D7). Den højtlig
gende kirke består af romansk kor og skib med
sengotisk tårn og våbenhus. Den romanske byg
ning er opført af kridtstenskvadere. Korgavlen har
3 høje blændarkader delt af pilastre. Flanke
murene i kor og skib prydes af en rundbuefrise,
og i korets ø.-hjørne er indsat en kvader med
relief af en kriger med spyd og skjold. Kor og
skib har sengotiske hvælvinger. Under restau
reringsarbejder 1965-67 ved arkitekterne Edvard
Thomsen og Rolf Graae opdagedes i skibets
gamle v.-mur en rundbuet niche eller tilmuret
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Eskils trup Kirke.

åbning, hvis opr. brug er ukendt. Renæssance
antemensale. Senrenæssance altertavle med ma
leri fra slutn. af 19. årh. (kopi af Carl Blochs:
»Kristus velsigner et Barn«). Sengotisk kalk fra
ca. 1500-20 med et pånittet krucifiks. Romansk
granitfont med ranker på kummen og menneske
skikkelser på foden. Ungrenæssance prædikestol
fra 1583 med samtidig himmel. Klokke fra o.
1200. Barok kalkstensepitafium over en skov
riderfamilie.

Eskilstrup Kirke, Maribo amt (6E2). Den iøjne
faldende, lyserøde kirke består af senromansk
apsis, kor og skib med gotisk tårn og våbenhus,
alt af tegl. De romanske afsnit har gesimser med
tandsnit og savskrifter. Apsiden prydes af to store
blændingsbuer, og af dens 3 opr. vinduer er det
østlige tilmuret. Tårnet har kamtakkede gavle og
rige blændingsdekorationer. Apsiden har opr.
hvælv, korets hvælv er gotisk. I apsiden blev 1893
fremdraget et kalkmaleri af Marias himmel
kroning, nu meget utydeligt. På korets n.-væg to
billeder i romansk-gotisk overgangsstil, ca. 1300:
flugten til Ægypten og (formentlig) fremstillingen
i templet. Opr. har der været to billedfriser med
Jesu historie. Renæssance altertavle fra 1617 med
maleri, »Hyrdernes Tilbedelse« af Stefan Viggo
Pedersen 1926. Døbefont fra 1872. Bruskbarok
prædikestol, skåret 1639 af Jørgen Ringnis, med
dydehermer og evangelister og samtidig opgang
og lydhimmel. Series pastorum fra 1717. På
våbenhusgavlen et solur, formentlig fra 1727.
Estruplund Kirke,
mansk apsis, kor
længelse, tårn og
stenspartier fra o.

Randers amt (16A1). Senro
og skib med sengotisk v.-forvåbenhus. De romanske tegl
1200 prydes af rundbuefriser,

og begge portaler har søjlestave og gavllignende
overparti. I korets n.-side et opr. vindue. Samtidig
med forlængelsen mod v. fik hele skibet hvælv,
og kort efter opførtes det svære tårn med pyra
midespir. Våbenhuset har blændingsgavl, og
bomhuller til et sløjfet 2. stokværk kan spores.
Kirkens indre istandsattes 1953-55, og 6 fag
livfulde kalkmalerier fra 1542 blev fremdraget.
I apsis dommedag, i det fiadloftede kor Moses og
en helgen. I skibet har maleren benyttet en parvis
opstilling af scener fra gi. og ny testamente (»pa
ralleller«). Hele lidelseshistorien skildres og fra
gi. testamente bl.a. Jonas og hvalfisken, Samson,
syndefaldet, David og Goliath og Noa. I tårn
faget heltefigurer, bl.a. Holger Danske. På alter
bordet to malmstager fra barokken og et trækors,
en lille renæssancetavle er i våbenhuset. Præ
dikestol og lydhimmel er enkle arbejder fra 1663.
Gammel jernbunden pengeblok. I tårnet to klok
ker, den ældste fra 13. årh. med majuskelind
skriften »Hellig Marias klokke«.
Estvad Kirke, Viborg amt (14D11). Romansk kor
og skib, sengotisk tårn og nyere våbenhus. Opr.
var den romanske bygning i rå og kløvet kamp,
men skibets s.-side er senere ommuret med
munkesten og korets ø.-gavl ombygget ved en
hovedrestaurering 1950-51. Af opr. detaljer ses
kun n.-døren, et par vinduer og korbuen. Kor
og skib har bjælkelofter. Tårnet opførtes o. 1470
med hvælvet underrum og rundbue mod skibet.
Senromanske kalkmalerier fra o. 1225 på triumf
væggen (tronende Kristus og nadveren) og under
korbuen (Kain og Abel). Billedet på skibets
n.-væg (Maria med barnet) er udført 1894. Nyt
alterbord, den opr. kvader med helgengrav står
i koret. Senkatolsk fløjaltertavle fra 1502 med
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Gud himmel og dyr. I 3. fag Lazarus’ opvækkelse
og scener fra lidelseshistorien. I 4. fag: djævelen
frister Jesus, desuden David og Goliath, den rige
mand og Lazarus og Samsons kamp med løven.
På triumfvæggen skildres mod n. Skt. Jørgen og
dragen samt Marias forbøn for menneskeheden,
mod s. dommedag. På skibets s.-væg og piller
helgener m.m. Senrenæssance altertavle fra o.
1630. I storstykket bl. a. figurer af Markus og
Lukas. Unggotisk døbefont af gotlandsk kalk
sten. Prædikestol af type som Elmelundes (o.
1645) med figurer.af Bartholomæus, Kristus,
Thomas og Johannes. Mod n. i kor og skib luk
kede renæssance stolestader fra o. 1600.

Kalkmalerier, Fanefjord Kirke.
udskårne figurer. I midterpartiet korsfæstelsen
og gravlæggelsen, i fløjene apostlene og i fodstyk
ket 14 nødhjælper-helgener. Forgyldt alterkalk
fra romansk tid. Sengotiske alterstager. Messe
hagel med rige guld- og sølvbroderier i renæs
sancestil samt sølvkrucifiks påsat i 18. årh. Ro
mansk granitfont. Prædikestol med himmel i re
næssance. Indtil 1924 var tårnrummet gravkapel
for J. S. Bentzon til Estvadgård, hvorefter ki
sterne henstilledes i kælderen underneden, der
tidl. var gravkælder for damerne på Estvadgårds
Kloster. Flere gravminder, bl.a. stort barok
epitafium og gravsten fra o. 1660 over sognepræst
Erik Brunov og familie.

Fanefjord Kirke, Præstø amt (6D6). Den toskibede
langhuskirke rummer en af vore kulturskatte fra
o. 1500, »Elmelundemesteren«s omfattende og
rige kalkmalerier. Ældste bygningsafsnit er lang
husets vestlige del, omfattende skibet fra en ung
gotisk kirke. Skibet havde muligvis opr. hvælv,
de nuværende 2 gange 4, båret af 3 støttepiller
midt i rummet, er fra slutn. af 15. årh. I beg. af
16. årh. opførtes det fladloftede langhuskor med
3-sidet afslutning, rigt prydet med blændinger.
På alder hermed er våbenhuset og tårnet med til
svarende blændingsgavle. I triumfbuen smukke
højgotiske kalkmalerier (o. 1350): Evangelist
tegnene og 3 helgener samt en 4., hvoraf kun
hovedet er bevaret. »Elmelundemesteren«s ar
bejde omfatter skibets 8 hvælv. I n.-skibets 1. fag
bebudelsen, besøgeisen, Jesu fødsel og omskæ
relse. I 2. fag går historien videre med bl. a.
hellig tre konger, Jesus i templet og dåben. I
3. fag barnemordet, flugten til Ægypten og gi. og
ny testamentes 2 forrædere: Abner og Judas (der
har hængt sig). 4. fag: Abraham og Isak, sjæle
vejningen m.m. I s.-skibets 1. fag: Gud skaber
Adam og Eva samt deres historie. I 2. fag skaber
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Farstrup Kirke, Ålborg amt (18E2). Kirken består
af romansk kor og skib med lidt yngre v.-forlængelse (granitkvadere) samt gotisk tårn, våben
hus og sakristi (tegl). Den opr. n.-dør og et par
vinduer er bevarede (tilmurede) ligesom triumf
buen. På skibets s.-side har ligget et kapel, ned
revet o. 1850. Kor og skib har bjælkelofter. Ro
mansk alterbord med helgengrav, en relikvie er i
Nationalmuseet. Fremragende barok altertavle,
skåret i midten af 17. årh. af Lorentz Jørgensen.
I storfeltet et nadverrelief flankeret af Moses og
Johannes Døber, i topstykket en korsfæstelsesgruppe. Glimrende romansk granitfont med to
stærkt fremspringende hoveder af en mand og en
kvinde (muligvis stifterbilleder) på den ene side
og et enkelt mandshoved på den anden. God re
næssance prædikestol fra slutn. af 16. årh. med
indskrift om giveren. Stoleværk med låger fra
19. årh. Pulpitur med orgel i tårnrummet. Rokoko
epitafium, opsat 1758. Under det nedrevne kapel
var en adelig begravelse.
Femø Kirke, Maribo amt (5C8). Det sengotiske
kor og skib er opført af kløvet kamp o. 1500, og
30-40 år senere er tårn og våbenhus tilføjet i
munkesten. Udgravede fundamenter tyder på, at
kirken opr. skulle have været større. N.-døren og
en præstedør i koret er tilmuret, s.-døren er i
brug. Kor og skib fik kort efter opførelsen hvælv,
der smykkedes med kalkmalerier. I koret sen
katolske helgener (Skt. Peder, Paulus og Niko
laus) mellem bygninger med tårne og spir. Rige
tekstbånd på latin og dansk. I skibet ses domme
dag med helvedsgab og svævende engle. På korets
ø.-væg har maleren Stefan Viggo Pedersen 1939
udført en baggrundsdekoration for det ung
gotiske korbuekrucifiks, der nu pryder alter
partiet. Det har opr. været stafferet med guld og
lyse farver. I tårnrummet opbevares et tidligere
altermaleri fra 1836. Alterkalk fra 1662 med ind
skrift, der beretter, at den blev stjålet af sven
skerne, men fundet af sognets præst i Nakskov.
Gotisk kalkstensfont. Ungrenæssance prædike
stol fra o. 1580 med akantusornamentik. Kirke
skib fra o. 1860, model af fregatten »Jylland«.

Ferring Kirke, Ringkøbing amt (14D1). Kirken
omfatter et romansk kor og skib samt et an
seligt, gotisk tårn. Koret er opført af granit
kvadere, på s.-siden et blændet spedalskheds
vindue. Skibets mure af rå kamp er stærkt æn

drede. Det høje tårn med gavle, der mod sæd
vane er vendt mod n.-s., fungerer som våbenhus.
Koret har hvælv, skibet bjælkeloft. På hver side
af triumfbuen er bevaret en sidealterniche. På
skibets n.-væg en frise af ejendommelige kalk
malerier fra slutn. af 12. årh. (der var to friser,
kun den øverste er tydelig). Tre heste er formentlig
hellig tre kongers, to løver er i stil med periodens
granitarbejder, og desuden ses flugten til Ægyp
ten, fristelsen og indtoget i Jerusalem. Altertavle
fra 1638 med nyt maleri af Poul Steffensen. Et lille,
gotisk krucifiks er anbragt på tavlen. Romansk
granitfont. Prædikestol og lydhimmel fra 1640.
To figurer, Madonna og Kristus som verdens
dommer, er fra katolsk tid.

Fjelstrup Kirke, Haderslev amt (10J6). Kirken
omfatter et stort kor i 3 fag, skib, tårn, korsarm
og sakristi. Skibet og korets 2 små v.-fag er ro
manske. Af de få bevarede træk ses på s.-dørens
plads et tympanon med lavt relief af en korsfæstelsesgruppe under en palmetfrise svarende til
den romanske døbefonts. I gotisk tid forlængedes
koret med et stort fag, hvorved en romansk apsis
forsvandt. Korsarmen med bred arkade til skibet
og tårnet med opr., højt pyramidespir med en
lille kvist til hver side er også gotiske. Kor, kors
arm og tårnrum har hvælv, skibet fladt pudset
loft. Det lille sakristi med ligkapel på korets n.side erstattede 1851 et ved s.-siden. Over koret ind
mod triumfvæggen ligger en romansk bjælke, der
har fastholdt en bræddeklædning, muligvis
fra en foregående trækirke. Renæssance alter
tavle (senere noget omdannet) med opr. nadver
maleri. Et fontelukkelse fra 18. årh. er nu i
sakristiet. Et af Danmarks bedst bevarede ung
gotiske (o. 1250) korbuekrucifikser. Kristusfiguren med kongekrone er 2 m høj. Korset af
sachsisk type er formet som en halvrund stamme
i en flad ramme. De vandrette arme ender i en
bøjle med en engel, der kommer ud fra et skylag
og griber om korstræet. Højrenæssance prædike
stol. I sakristiet en mindetavle over 19 faldne
1914-18.

Fjenneslev Kirke, Sorø amt (3D 12). Til den in
teressante kirke knytter sig sagnet om Asser Rig,
der skulle på krigsfærd, mens hustruen Inge ven
tede barn. Blev det en søn, skulle hun bygge et
tårn på kirken, men da Asser Rig vender tilbage,
ser han to tårne knejse i landskabet, sønnerne
Absalon og Esbern Snare var født. Sagnet er
ukorrekt, dels fordi tegl ikke var i brug i 1120rne,
dels fordi Absalon og Esbern ikke var tvillinger.
Det var snarere Absalon, der i slutn. af 12. årh.
forsynede sit fødehjems kirke med de to tårne
efter forbillede i Tveje Merløse Kirke. Apsis, kor
skib og tårn er nu præget af restaureringer 1872-74
og 1898, hvor arkitekt H. B. Storck søgte at føre
kirken tilbage til opr. skikkelse. Vinduerne i de
ældste kampestenspartier blev genåbnet og det
interessante v.-parti med tvillingtårnene gen
skabt. Opbygningen hviler på skibets mure og
støttes inde i kirken af to særprægede granit
piller, hvorimellem 3 arkader åbner sig. 2. stok
værk var antagelig lige fra opførelsen indrettet

Ferring Kirke.
til herskabspulpitur med 3 arkader, delt af små
glaserede søjler, mod skibet. Derover deler byg
ningen sig i de to tårne med pyramidespir, gen
skabt efter at have været sammenbyggede til ét
efter en nedstyrtning i 16. årh. Ved restaureringen
blev sengotiske hvælv i skib og kor fjernet, og
det høje kirkerum står nu som opr. med bjælke
loft. Apsidens hvælv og triumfbuen er urørt. På
triumfvæggen, korets n.-væg og i triumfbuen er
o. 1200 malet kalkmalerier. Billederne på triumf
væggen viser hellig tre konger, flugten til Ægypten
og det berømte stifterbillede af herremanden, der
rækker kirken frem mod Gud, hvis hånd kommer
frem af en sky. Det er ikke helt klart, hvem man
den er, men det illustrerer glimrende en stormands
påklædning på Valdemar den Stores tid. Kirke
modellens tvillingtårne blev brugt som forbillede
for rekonstruktionen. I triumfbuen to gejstlige
og på korets n.-væg Josef ved Marias leje. På
alterbordet ligger formentlig den opr. plade af
sortpoleret marmor. Herpå står et sengotisk kru
cifiks, skåret o. 1525 af Claus Berg. Alterkalk fra
o. 1550 af Køgeguldsmeden Anders. Romansk
granitfont. Unggotisk korbuekrucifiks fra o.
1250-75. Enkel renæssance prædikestol, der opr.
stod som lektoriestol foran korbuen. Uden for
kirken står en runesten: »Sasser rejste stenen og
gjorde broen«.
Flejsborg Kirke, Ålborg amt (17H14). Kirken
består af kor og skib med våbenhus mod s. fra
1841. Kun s.-døren er bevaret i det romanske
granitmurværk. På n.-siden en kvader med løve
figur. I gotisk tid opførtes et tårn mod v., men
det styrtede sammen i slutn. af 17. årh. og blev
siden sløjfet. En tømret klokkestabel er nu rejst ved
ø.-gavlen. Kirken er 1966 blevet restaureret ved ar
kitekterne Inger og Johannes Exner.
Stoleværket blev rekonstrueret og forsynet med
låger. Desuden bærer stolene en ny belysning i
form af moderne lampetter, lavet af fyrretræs
pinde og lærred. En ny degnestol er tegnet af ar
kitekterne, kirkerummet fik nye farver, og kunst
nerparret Kirsten og John Becker skabte et nyt
antependium. Altertavlen er et enkelt renæs
sancearbejde. Ejendommelig sølvbroderet messe-
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hagel fra o. 1700. Nyere døbefont af malet sand
sten. Kirken ejer desuden en træfont i Louis
Seize-stil. Renæssance prædikestol fra beg. af
17. årh. I våbenhuset en runesten, fundet under
klokkestabelen: »Thorkil satte stenen efter sin
fader . . . søn«.

Fovlum Kirke, Ålborg amt (17K13). Den højt
liggende kirke omfatter romansk apsis, kor og
skib med våbenhus fra 1879 mod n. Kirken er op
ført af veltilhugne granitkvadere med flere gode
stenhuggerarbejder. Skibets to portaler er rigt
udformet, bl.a. med halvsøjler på hjørnerne.
Over den tilmurede s.-portal stikker forkroppen
af et vilddyr frem mellem to mænd. Kirken har
flade lofter, og den smukke apsisbue og triumfbue
står urørte. Renæssance altertavle fra 1633 med
opr. passionsmalerier i topfeltet, i storfeltet et
nadverbillede fra 1945. Romansk granitfont. Præ
dikestol fra slutn. af 16. årh., dens evangelist
portrætter er kopier. Stolens opgang er hugget
gennem triumfmuren. I våbenhuset er ophængt
5 sjældne gravrammer, der i 17. årh. blev be
nyttet som en billigere form for gravsten.
Klokkestabel på kirkegården. Bag alteret har
stået 3 kister, hvoraf de to ifølge en overlevering
rummede præsterne hr. Morten og hr. Mads.
Morten druknede i Limfjorden o. 1565, og Mads
blev o. 1570 halshugget. Sagnet om hr. Mads er
brugt af St. St. Blicher i novellen »Vinhandleren
og Herremanden« og af Thit Jensen i »Jørgen
Lykke«.

v.-mur, ndr. korsarm og det brede tårn (nu
våbenhus). Alt undtagen våbenhuset frk hvælv.
Højrenæssance altertavle med frisøjler, stor- og
topfeltsmalerier fra 1931. Sengotiske alterstager.
Smuk smedejerns alterskranke fra 1954. Romansk
granitfont med 5 mandshoveder under en fonte
himmel fra 18. årh. i landlig stil, genopsat ved
kirkens restaurering 1960-61 (arkitekterne Knud,
Erik og Ebbe Lehn Petersen). Korbuekrucifiks i
Claus Berg-stil fra o. 1525. Renæssance prædike
stol med samtidig lydhimmel. Renæssance gavle
i stolestaderne. Smuk renæssance lysekrone og 2
nyere kopier. I koret et middelalderligt vægskab.
Gotisk pengeblok. Senbarokt orgelpulpitur. I
n.-kapellet 2 sandstenssarkofager med admiral
Fr. Chr. Kaas (død 1803) og hustru. Desuden et
stort stafferet sandstensepitafium fra 1620 over
Peder Marsvin til Hollufgaard og hustru samt flere
kisteplader fra 17. årh. To kister med biskop
Thomas Kingo (død 1703) og hans hustru stod
tidl. i en krypt under s.-kapellet, men blev 1891
anbragt i dette. Desuden et marmor- og sand
stensmindesmærke udført af Th. Quellinus, rejst
af Kingo over svigerforældrene, assessor C. B.
Balslev og hustru. På kirkegården er forfatteren
Morten Korch (død 1954) og hustru begravet.
Fuglsbølle Kirke, Svendborg amt (21G11). Kir
ken omfatter et romansk skib med sengotisk
langhuskor og våbenhus samt gravkapel fra 18.
årh. (nu materialrum) og tagrytter, fornyet 1910.

Framlev Kirke, Århus amt (13B3). Romansk kor
og skib, senmiddelalderligt tårn og våbenhus.
Korets smukke gavl har 3 store blændarkader
samt en kvader med den korsfæstede og et dyrehoved. Desuden sidder en billedkvader i korets
sø.-hjørne. De romanske vinduer og døre er be
varet åbne eller tilmurede, s.-døren har tympanon
med løvefigur. Af forskellige kalkmalerier er kun
en romansk dekoration i korets n.-vindue og et
senromansk Mariabillede på triumfvæggen beva
ret. Mariabilledet hørte formentlig til et sidealter.
Ved en restaurering 1890 fandtes en egeplanke
med vinduesudskæring fra en ældre trækirke (nu
i Nationalmuseet). Altertavle fra 1590 af katekis
mustype med baldakin, maleriet er indsat 1881.
På alterbordet en senmiddelalderlig læsepult
skåret i eg med gotiske ornamenter, herpå en
bibel fra 1633. Malmstager fra o. 1625. Romansk
granitfont med dobbeltløver. Prædikestol og lyd
himmel i renæssance fra 1602 med opr. malerier,
bl.a. Arild Huitfeldts våben. Sengotisk degnestol.
Lukkede stolestader, ét med årstallet 1654. Ind
muret i våbenhuset 2 interessante romanske grav
sten med kors og andre figurer samt navnene
Karl og Magnus. Desuden 2 gravsten med por
trætfigurer fra o. 1650.
Fraugde Kirke, Odense amt (20F10). Den anse
lige kirkes ældste dele, apsis, kor og skib, nævnes
første gang 1239.1 14. årh. foretoges en del bygge
arbejder, og apsis og kor fik hvælv. Fra o. 1400
til 1525 opførtes tilbygningerne: skibets v.-forlængelse, sdr. korsarm, våbenhuset ved dens
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Vinduesplanke, fundet i Framlev Kirke.

Bygningen blev 1879 overpudset med cement, der
skjuler alle enkeltheder. Et sengotisk tårn blev
fjernet i 18. årh. og erstattet af en tagrytter. Lang
huskoret har krydshvælv, skibet bjælkeloft. Re
næssance altertavle fra o. 1600, i det søjlebårne
midtparti et (formentlig) sengotisk krucifiks. I
sidefelterne evangelistfigurer. Kalk fra o. 1660,
stager fra 1648. Romansk granitfont. Glimrende
bruskbarok prædikestol, skåret 1644 af Lorentz
Jørgensen. I felterne allegorier over Adam og
Evas historie, desuden Urnes og Lindenovs våben
og Chr. IV’s navnetræk.
Fyrendal Kirke, Sorø amt (3H10). Kirken ligger
ved Fyrendal herregård, og særlig inventaret er
præget af de adelige ejere. Det romanske skib
(muligvis forlænget) har gotiske korsfløje, tårn
og en ø.-forlængelse med sakristi. O. 1300 fik
skibet højtsiddende, spidsbuede vinduer, hvoraf
2 kan spores mod s. Den nordlige korsfløj er fra
o. 1300 ligesom skibets hvælv, sydlige korsfløj er
ret ubestemmelig. Tilbygningerne er fortrinsvis
i munkesten og har hvælv og blændingsprydede
gavle. Det middelalderlige alterbord har på bag
siden et rum, lukket med smedejernsgitter. Barok
altertavle fra 1685, i storfeltet et maleri af nad
veren. Baggers Alterbog og Chr. IV’s bibel
med opr. beslag og bind fra 1866. Beslagene har
våben og navnetræk for Hans Ulrik Gyldenløve
og Regitze Grubbe samt indskrift om, at bibelen
er foræret Vinding Kirke (kirkens tidl. navn)
1682. Romansk granitfont. Sengotisk korbuekrucifiks. Korgitter fra o. 1640. Renæssance
prædikestol med bibelske relieffer. Stoleværk i
nygotisk stil. Degnestolen er muligvis sammensat
af dele fra korgitteret.
Førslev Kirke, Sorø amt (3H11). Det romanske
kampestens kor og skib er begge forlænget, ski
bet endnu i senromansk tid, koret o. 1500, da
også tårnet opførtes. Korforlængelsen er nu sa
kristi. O. 1600 opførtes et kapel for Førslevgårds
ejere. I koret er det romanske n.- og s.-vindue
stadig i brug, kirkens øvrige vinduer er fra en
restaurering 1892. Koret har hvælv fra 14. årh.,
skibet fra o. 1500. Romanske og gotiske kalk
malerier i koret. På n.-væggen dele af fødsels
historien, malet o. 1200 samtidig med en konge
og en biskop i triumfbuen. Biskoppen holder en
model af kirken, og formentlig har konge og
bisp i fællesskab bygget den. I korhvælvet blev
o. 1380 malet himmelfarten (med de 12 apostle
tilbedende om klippen og Jesus oppe i en sky),
den vantro Thomas, piskningen og Jesus som
urtegårdsmand. Desuden våben for Finkenov
(bispen Niels Rusere, død 1386) og Moltke. Rig,
bruskbarok altertavle med figurer af Moses,
Johannes Døberen og evangelisterne samt male
rier i storfelt, top- og fodstykke fra o. 1700. Chr.
IV’s bibel, skænket 1647. Unggotisk døbefont af
gotlandsk kalksten med 8 relieffer, bl. a. af Hellig
Olav. Dåbsfad fra o. 1600 med våben for Beck
og Grubbe. Renæssance korbuekrucifiks. Præ
dikestol af samme mester som altertavlen. Gam
melt timeglas. Stolestader fra 1653 med englehoveder og adelsvåben. 2 figursten fra slutn. af

16. årh. over medlemmer af slægten Beck. I ka
pellet mange kisteplader over adelige.

Fårevejle Kirke, Holbæk amt (2E8). Kirken er
særlig kendt for at rumme det formodede, mumi
ficerede lig af jarlen af Bothwell. Af det opr.
romanske anlæg står kun skibet, der i 14. årh.
fik hvælv. I slutn. af 15. årh. erstattedes det ro
manske kor af et nyt langhuskor, hvortil der se
nere i middelalderen føjedes et smallere kor. Kir
kens nuværende vinduer stammer fra 16. årh.
I sengotisk tid tilføjedes tårnet med trappehus,
våbenhuset og et sakristi. N.-kapellet står nu
som en renæssancebygning, men er muligvis
ældre. I skibet er fremdraget rester af kalk
malerier fra 14. årh. forestillende en ridder til
hest. Alterbordspanel fra 1575 med korsfæstelsen.
Pompøs barok altertavle, skåret 1641. Anselige
barokstager fra 1698. På alteret Chr. Ill’s
bibel. Romansk granitfont. Degnestol fra 1556,
herskabsstole fra 1596. I våbenhuset en dørfløj
fra o. 1500 med rige smedejernsornamenter. Ka
pellet blev o. 1850 begravelse for slægten Adeler,
men 1939 begravedes kisterne, og det formodede
lig af jarlen kan nu ses i en kiste med glaslåg.
James Hepburn, jarl af Bothwell, døde 1578 som
statsfange på slottet Dragsholm. Den skotske
adelsmand havde ægtet Maria Stuart, men måtte
flygte, da han blev udpeget som hovedmanden i
det mordkomplot, der havde myrdet hendes fore
gående mand, Darnley. Han blev taget til fange
i Norge og førtes senere til Danmark.

Galten Kirke, Randers amt (15110). Romansk kor
og skib i frådsten og granitkvadere, tårn fra 1698.
Alle opr. døre og vinduer er tilmurede. Tårnet,
der er 8-kantet foroven med løgformet spir, op
førtes af storkansleren Conrad Reventlow. Ved
restaurering i 1868 blev våbenhuset nedrevet og
indgangen flyttet til tårnet. Hvælvene er senmid
delalderlige. En serie kalkmalerier fra o. 1540 i
koret (Faderen og Sønnen, apostle, evangelister
m.m.) afdækkedes 1913, og 1949-51 fandtes sen
gotiske kalkmalede dekorationer i skibet. I 1957
opdagedes en muret krypt under koret. Anselig
altertavle snittet 1650 i bruskbarok med relief
fremstilling af lovens tavler forneden. Nyere
maleri i storfeltet. Romansk granitfont. Renæs
sance prædikestol med evangelistfigurer og korsfæstelsesscene. Over triumfbuen et epitafium med
knælende figurer af Thomas Juel til Estrup (død
1647) og hustru. En del gravsten, bl.a. 3 fra
16. årh.
Gedsted Kirke, Viborg amt (15A2). Romansk kor
og skib med sengotiske korsarme, våbenhus og
tårn. Begge de anselige rundbuede portaler er
bevaret, n.-dørens med halvsøjler. Triumfbuen
er gjort spidsbuet ligesom de 2 arkader fra kors
armskapellerne. Disse har krydshvælv, kor og
skib bjælkelofter. I triumfbuen sengotiske kalk
malerier: helgener og Viborg-bispers våben. På
korets vægge kalkmalede ornamenter fra samme
tid. Over en sidealterniche i ndr. korsarms ar
kade et kalkmaleri fra o. 1480: Skt. Erasmi mar
tyrium. Romansk granitalterbord med helgen-
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vejningen og scener af Kristi barndoms- og lidel
seshistorie, desuden malerens pralende signatur
og en latinsk datering. I korets v.-fag ranker fra
beg. af 14. årh. og i triumfbuen Skt. Katharina
og Skt. Dorothea, dateret 1372. Højrenæssance
altertavle med malerier fra 1680. Granitdøbefont
med romansk kumme. Korbuekrucifiksgruppe fra
o. 1400-50. Højrenæssance prædikestol fra 1594.
Lysekrone fra 1694. I sakristiet et kalkstensepi
tafium fra 1693 over amtmand Lützow samt en
gravsten over ham og hans 2 hustruer. I kirke
gårdsmuren mod s. står ø.-partiet af en senmiddel
alderlig kirkelade.

Gjellerup Kirke.

grav og relikvie for »de 11.000 jomfruer« (kirken
var viet Skt. Ursula). Smukt alterparti med høj
renæssance tavle fra o. 1610 med nyere storfelts
maleri. Romansk granitfont. Højrenæssance
prædikestol fra o. 1610 med samtidige evangelist
malerier. Serie pastorum malet o. 1700 på ældre
epitafium. Klokkespil med værk fra 1757, skænket
1922 (stammer fra Sorgenfri).
Gerlev Kirke, Sorø amt (3F8). Romansk kor og
skib af kampesten. Flere opr. vinduer og begge
døre er bevaret (n.-døren genåbnet, de øvrige
tilmuret). I beg. af 15. årh. fik kirken hvælv, og
senere i gotisk tid tilføjedes søndre våbenhus,
tårn med tårnrum åbent mod skibet, sakristi og
endnu et våbenhus mod n. Sidstnævnte var længe
materialrum, men er siden kirkens restaurering
1942 atter våbenhus. Hvælvenes gotiske kalk
malerier fra o. 1425 er et af »Morten Maler«s
hovedværker. I koret en dommedagsscene med
ærkeenglen Mikaels sjælevejning. I skibet vel
bevarede fremstillinger af nadveren (ovenover på
latin: »Morten Maler udførte (dette) godt«),
bønnen i Getsemane (med »den bitre kalk« af
bildet), korsegangen, korsfæstelsen, opstandelsen
med dødsriget som åbnes og himmelfarten. Foran
det murede alterbord et antemensale fra 1589
med maleri af Kristus i Getsemane. Altertavlen
fra 1667 er et anseligt arbejde af Lorentz Jør
gensen. I storfeltet nadveren, på siderne stærkt
fligede vinger. Sengotiske alterstager fra o. 1550.
Romansk granitfont. Prædikestol fra o. 1635
med evangelisterne og andre figurer, den opr.
staffering er genskabt 1921. Skriftestol fra beg.
af 17. årh. Klokker fra 1552 (minuskelindskrift)
og 1765.

Gimlinge Kirke, Sorø amt (3G9). Romansk kor
og skib med gotisk korforlængelse, sakristi,
våbenhus og tårn samt ligkapel fra 1870 ved
skibets nv.-hjørne. I de romanske bygningsdele
kan flere opr. vinduer og dørene spores. O. 13751400 fik kor og skib krydshvælv, og kort efter blev
korgavl med apsis nedrevet og en overhvælvet
korforlængelse opført. N. herfor opførtes et sa
kristi, foran s.-døren et våbenhus og sidst et tårn
i v. Kirkens nuværende vinduer er fra 1935.
Korets ø.-fag er 1409 dekoreret af »Morten
Maler«: dommedag, sjæle ved Paradis, sjæle
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Gislev Kirke, Svendborg amt (20111). Kirken
består af romansk kor og skib med sengotisk
ø.-forlængelse og tårn samt korsarm mod n. fra
1739. På skibets n.-side er den tilmurede kvinde
dør og et romansk vindue bevaret. En romansk
apsis måtte vige, da koret blev udvidet og gjort
lige så langt som skibet. Tårnrummet fungerer
som forhal. Korsarmen blev opført af Th. Adeler
til Lykkesholm. Korets hvælv, der stammer fra
udvidelsen, er o. 1520 dekoreret med kalkmalerier.
I 1. fag nadveren, bønnen i Getsemane, torne
kroningen, fremstillingen for Pilatus og korse
gangen. I 2. fag en legende om Maria, Maria
hos Elisabeth, julenat og hellig tre kongers besøg.
I sidste fag flugten til Ægypten, Jesus i templet,
barnemordet og legenden om det hastigt vok
sende sædekorn. Skibet har hvælv fra 17. årh.
Altertavle fra 1930 (renæssancestil) med kopi af
Eckersbergs »Getsemane« fra 1824 i Vor Frue
Kirke, Svendborg. Romansk granitfont. Ung
renæssance prædikestol med tilføjelser fra o. 1630.
Den østlige ende af koret er hævet 3 trin for at
give plads for en gravhvælving (nu fyrkælder)
med adgang fra kirkegården. Krypten var opr.
for Sehested’erne til Lykkesholm, derefter for
slægterne Adeler og Lindegaard, hvis 18 kister
begravedes 1932. Kistepladerne er ophængt i
forhallen.

Gislinge Kirke, Holbæk amt (2F9). Skibets hvælv
er fyldt med sengotiske kalkmalerier fra o. 1480.
Kor og skib er formentlig senromanske. I sen
gotisk tid indbyggedes hvælvene, og der op
førtes et tårn med hvælvet underrum mod v. og
et våbenhus foran den gamle s.-dør. Alle gavle også korets - fik kamtakker og blændinger. I
1. hvælvfag dommedag med Kristus, fremstil
lingen for Pilatus, korsegangen og korsfæstelsen.
I 2. fag følger mere af lidelseshistorien, og i 3. fag
skildres fodtvætningen, nadveren, Getsemane og
Judaskysset, hvor Malkus ligger på jorden uden
øre. Billederne giver bl.a. et indtryk af 15. årh.s
bødler og soldater. Antemensale fra slutn. af
16. årh. På alterbordet står kirkens unggotiske
korbuekrucifiks. Romansk granitfont. Renæs
sance prædikestol fra o. 1600 med blomsterorna
mentik i felterne. To klokker, den ene fra 1469
med minuskelindskrift.

Gjellerup Kirke, Ringkøbing amt (11B12). Den
anselige kirke er vort ældste daterede bygnings
værk. Over begge de opr. døre i skibet sidder vel

bevarede tympanon-kvadere i granit med kors og
latinske majuskelindskrifter i randen. Over den
tilmurede s.-dør står: »Anno MCXL incarna
tions dni est hic fundata svb honore dei domus
ista« (»I Herrens kødblivelses år 1140 er dette hus
grundlagt her til Guds ære«). Over N.-døren, der
stadig bruges, står: »Ingrediens avlam cvlpas
abicit revs istam, et qvod jvste petit donando devs
pivs avdit« (»Den som brødefuld indtræder i
denne hal, afkaster denne brøde, og det som den
fromme retsindighed beder om, bønhører Gud«).
Oversættelsen gengives i kalkmalede tympanoner
indvendig over dørene. Det sengotiske tårn hviler
på resterne af en romansk forhal eller tårnunder
del. En stor korsarm mod s. er ligeledes sengotisk,
våbenhuset er fra slutn. af 19. årh. Indvendig
åbner den romanske tårnunderdel sig til skibet
med 2 slanke arkader. Den over 5 m høje triumf
bue er opr. Skibet har bjælkeloft, de øvrige rum
hvælv. Muret alterbord med renæssance panel
værk og altertavle med maleri fra 18. årh. Ejen
dommelig, 7-armet stage fra 1925. Korbuekruci
fiks fra o. 1475, i 1708 er tilføjet 2 kors med
røvere. Mindre krucifiks fra o. 1500, formentlig
til processionsbrug.
Gjerrild Kirke, Randers amt (16B7). Bygningen
omfatter romansk kor og skib med sengotisk tårn,
våbenhus og kapel. Den romanske kridtstens
bygning er rigt udsmykket med blændingsgavl
mod ø. og rundbuefriser. I sengotisk tid fik skib
og kor hvælv. Det meget svære tårn har arkade
til skibet, dets mellemstokværk har formentlig
rummet tiendekornet. Kapellet på n.-siden med
hvælv og arkade til kirken fik den opr. buefrise i
skibet flyttet ud i gavlen. O. 1500 dekorerede
»Brarupmesteren« skibets hvælv. Mod ø. 3
skabelsesscener og Gud og engle, der forsvarer
himmelborgen mod djævle. I 2. fag syndefaldet
og fornøjelige djævlestreger. I bagsiden af alter
bordet et rum med sengotisk låge. Altertavle fra
o. 1680 i storbarok med nadveren i delvis frie
figurer. I topstykket et krucifiks og Skeels og
Rosenkrantz’ våben. Tavlen er ligesom prædike
stol og fontehimmel stafferet 1953-54 af Mogens
Jørgensen. Sengotisk kalk med helgenskikkelser
på foden (nyt bæger). Romansk granitfont med
relieffer af løver med en mand, en hund og en
hjort samt et dyr med fuglehoved. Storbarok
fontehimmel fra o. 1680 med Kristus og børnene.
Prædikestolen fra samme tidsrum hviler på en
Mosesfigur og har Kristus- og evangelistfigurer
i felterne. Samtidig himmel og opgang. To epi
tafier fra 18. årh. over præster.

Glenstrup Kirke, Randers amt (15C8). Den anse
lige kirke tilhørte indtil 1431 et benediktiner
kloster. Langhuskirken omfatter nu romansk
tårn og skib med sengotisk korparti og n.-kapel.
Tårnet og skibets vestlige tre fjerdedele er opført
tidligt, o. 1100, af kamp med kridt og frådsten.
N.-portalen med søjler og tovstave er delvis be
varet. Tårnrummet var forhal, og overetagen
har haft store rundbueåbninger med trekvart
søjler. Da klosteret var nedlagt i sengotisk tid
blev det smallere romanske kor erstattet af lang-

»Efter syndefaldet«, kalkmaleri, Gjerrild Kirke.
huskoret, skibet fik hvælv og kapellet (nu lig
kapel) opførtes med blændinger og kamtakgavl.
Over for kapellet har formentlig stået et tilsva
rende s.-kapel, nedbrudt i 18. årh. under en gen
nemgribende ombygning efter at tårnets øvre
parti var styrtet ned. 1764 rejstes pyramidespiret.
Det rekonstruerede alterbord prydes af et sen
gotisk krucifiks med sidefigurer. Et tidl. alter
maleri fra 1895 er ophængt i kirken. Gotiske
malmstager. Romansk granitfont. Usædvanlig,
ungrenæssance prædikestol fra o. 1550 af munke
sten med søjler og mandshoveder af kridt, de
koreret med kalkmalede blomster. Dele af stole
værk fra 1622. I våbenhuset en romansk og flere
yngre gravsten. Klosteret nævnes første gang 1177
og blev nedbrudt o. 1450 efter en forfaldsperiode
under skiftende klosterordener.

Glud Kirke, Vejle amt (12J11). Det romanske kor
og skib er opført af granit, i n.-muren er den opr.
kvindedør og flere vinduer bevaret (tilmurede).
Koret har sengotiske hvælv, skibet fladt bjælke
loft. Mod s. et sengotisk våbenhus. Anselig alter
tavle, skåret 1654 af Peder Jensen Kolding. I
midtfeltet en nadverscene, flankeret af snosøjler
og dydefigurer. I postamentfelterne Isaks ofring
og kobberslangen i ørkenen, og i topfeltet kors
fæstelsen og himmelfarten. Tavlen er stafferet
1655 og har på bagsiden en degnerække. Udmær
ket, sengotisk korbuekrucifiks. Døbefontens
kumme er af malm, støbt 1702, foden i unggotisk
stil er granit. Barok prædikestol med tilhørende
lydhimmel fra 1637, reliefferne forestiller skabel
sen, syndefaldet, fødslen, korsfæstelsen og op
standelsen. Svær pengeblok fra 17. årh. Meget
stort series pastorum af eg fra 1960 med relieffer
af kirken, fiskere, sædemænd m.m. Kirkens klok
ke fra 1578 hænger i en klokkestabel på kirke
gården. Kirken er restaureret 1964-67.
Gosmer Kirke, Århus amt (13G5). Anselig kirke
bestående af romansk apsis, kor og skib, sengotisk
tårn, nyere kapel og våbenhus. 1866 blev kirken
totalt nybygget i sin gamle skikkelse, men stærkt
normaliseret. Apsis har lisener og halvsøjler
med rundbuer. På korets s.-side en smuk præsteportal med halvsøjler og tympanonfelt med rigt
relief af korsnedtageisen. Den tilsvarende s.-portal
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Korbuekragsten, Gronbæk Kirke.

i skibet har tympanon med en menneskeskikkelse
mellem løver og drager. Tårnet er stærkt ændret
1866, da våbenhuset opførtes og et kapel på
tårnets n.-side blev fjernet. Senere opførtes et
andet på skibets n.-side. I beg. af 18. årh. opdage
des i alterbordet en relikvieæske med en seddel:
»in honorem Skt. Theobaldi«. Kirken er restau
reret 1964-66 af kunstmaleren Sven HavsteenMikkelsen og dennes søn, arkitekt Alan H.-M.
(se også under moderne kirkekunst). Renæssan
ce altertavle fra 1637 af Peder Jensen Kolding.
Romansk granitfont med løver. Fontehimlen med
Kristi dåb og et krucifiks er formentlig også af
Peder Jensen Kolding. I tårnbuen et rigt epitafium
over Chr. Rathlou (død 1752) og hustru, hvis
kister sammen med flere andres står i tårnrum
met. I kapellet en skrifttavle fra 1783 og 3 mar
morsarkofager af Wiedewelt med statsminister
Joach. O. Schack-Rathlou, hans hustru og dat
ter. Kapellet på tårnets n.-side var gravplads for
familien Holstein-Rathlou.
Gram Kirke, Haderslev amt (9J12). Den ret lavt
liggende kirke omfatter romansk kor og skib,
sengotisk tårn samt korforlængelse fra re
næssancen. Kor og skib er af granitkvadere.
I ø.-forlængelsen, opført ca. 1572 af mursten,
ses kvadere fra en romansk apsis. Tårnets
klokkestokværk er også fra renæssancen, men
de 4 gavle og pyramidespiret antagelig fra
1843, da tårnrummet blev indrettet til våbenhus.
Koret har bjælkeloft, skibet tøndehvælvet loft fra
o. 1850. Der er afdækket rester af sengotiske
kalkmalerier, bl. a. i triumfbuen. Anselig sen
renæssance altertavle fra 1631. Malerierne fra
1751 viser nadveren, Golgata, dåben og Getse
mane. I koret er ophængt Chr. V’s gavebrev
til Hans Schack på Gram og Fole kirker. Romansk
font og vievandskar med relieffer, begge af granit.
Smukt gotisk korbuekrucifiks fra o. 1325 på nyt
korstræ. Lille processionskrucifiks fra 1325-50.
God renæssance prædikestol fra o. 1620 med reli
effer over Jesu liv. Pulpitur langs 3 af skibets væg
ge med herskabsstol på n.-siden fra 1697. 5 epi
tafier og 5 gravsten.
Grejsdal ny Kirke, Vejle amt, se under moderne
kirker.

Grinderslev Kirke, Viborg amt (14A12). Kirken
hørte opr. til Grinderslev augustinerkloster,
stiftet i midten af 12. årh. Den omfatter romansk
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apsis, kor og skib med gotisk sideskib, tårn og
sakristi samt nyere våbenhus. Den romanske
granitkvaderbygning hviler på en smuk dobbelt
sokkel. Apsis prydes i vindueshøjde af en 5-delt
blændarkade med halvsøjler og menneskehoved
formede konsoller. I korets s.-mur en kunstnerisk
glimrende »priordør« med løve og drage på to
brede karmsten og en monolitoverligger med
kors i tympanonfeltet. Skibets mure er stærkt om
satte. Tårnet har n.-s.-gavle, bjælkeloft i tårn
rummet og arkade til skibet. Sideskibet er formet
som to sammenhængende kapeller med sadel
tage, gavle mod n. og to rundbuede arkader mod
skibet. De er formentlig opført 1478 af Bertel
Kaas, der også lod kor og skib overhvælve. 1932
omdannedes sakristiet til ligkapel, og samme år
fandtes på skibets n.-væg rester af renæssance
kalkmalerier fra o. 1575. Motiver af Daniel i
løvekulen og Jonas og hvalfisken er bevaret
sammen med et par helgener og to adelige vå
benskjolde. I triumfbuen lidt yngre malerier af
Madonna og barnet. Renæssance altertavle fra
o. 1600 med nadvermaleri og Erik Lykke til
Eskjær og fru Krabbes våben. Romansk granit
font. Sengotisk krucifiksgruppe fra o. 1450.
Prædikestolen (samme værksted som altertavlen)
har i felterne figurer fra en sengotisk tavle. Stol
og lydhimmel forbindes af et panel med series
pastorum. Øverst i skibet 3 herskabsstole fra 1448
for Bertel Kaas, formentlig Danmarks ældste
stolestader. I tårnrummet meget stort sandstens
epitafium med knælende skikkelser af Erik Lykke
og familie. Desuden gravsten, gravtræ og tavle
over Astrups ejere. Linder tårnet gravkammer for
Lykke-slægten.

Grønbæk Kirke, Viborg amt (15J5). Romansk
apsis, kor og skib, sengotisk tårn samt våbenhus,
trappehus og ligkapel fra 20. årh. Særpræget
apsis med 4 fritstående søjler, der bærer 5 dybe
blændinger med et opr. vindue i hvert andet felt.
Desuden er flere opr. vinduer i kor og skib samt
dørene bevaret. Indvendig er apsis- og korbue
uændrede, den sidste med dragesmykket kragbånd. Reliefkvader i korets sø.-hjørne, formentlig
på opr. plads. Tårnet har n.-s.-gavle og opr. blæn
dinger. På skibet et lille tagspir. Apsidens mun
kestenshvælv prydes af samtidige kalkmalerier
(o. 1225): Kristus i mandorla, flankeret af Maria
og Petrus tv., Johannes og Paulus th. og neden
under de 4 evangelistsymboler. En egetræsramme
med Thorvaldsens Kristus har afløst en renæs

sance altertavle. Messehagel med sølvbroderet
krucifiks fra 1725, ophængt i koret. Døbefont
med firkløverformet kumme i rødt marmor på
kalkstensfod. Prædikestol i rig bruskbarok med
evangelistfigurer og himmel. Kirken rummer
mange gravminder, portrætter m.m. over tid
ligere præster, faldne i 1849 og 1864 og andre. I
våbenhuset 2 små romanske gravsten.

Grønholt Kirke, Frederiksborg amt (1C8). Det
romanske kor og skib er ret velbevaret. En usæd
vanlig blanding af dygtig granitkvader-teknik og
usikker teglstens-arkitektur (bl. a. feltet om s.døren) daterer bygningen til slutn. af 12. årh.
Sidst i 14. årh. fik koret hvælv, i 15. årh. skibet.
I slutn. af samme årh. opførtes tårnet med blæn
dingsgavle. Tårnrummet fungerer nu som våben
hus og våbenhuset som sakristi. Korets ø.-gavl
støttes af en stor pille fra o. 1660. Skibets vægge
har haft unggotiske kalkmalerier fra o. 1275. Over
hvælvene ses endnu på triumfvæggen en frise
med Kristus og apostlene. Usædvanligt senro
mansk søjlebåret alterbord af gotlandsk kalksten
(rekonstrueret). Fra en helgengrav i alterpladen
har eksisteret en blykapsel med relikvier for Skt.
Peter og Skt. Dorothea. På alteret et nyt egetræs
krucifiks. Barokke alterstager fra 1680. Til den
romanske døbefonts fodstykke og sokkel har
billedhuggeren Vitus Nielsen udført en ny kum
me. Højrenæssance prædikestol, stafferet 1574.
Barokke stolegavle. Degnestol fra 1569. Kirken er
restaureret 1966 ved arkitekt Rolf Graae.
Grønning Kirke, Viborg amt (14B12). Romansk
apsis, kor og skib med sengotisk tårn og våben
hus. I de romanske granitmure har skib, kor og
apsis hver ét opr. (nu tilmuret) vindue (mod n.
og ø.). S.-siden er omsat, men portalen med to par
søjler og tympanon med løvefigur er bevaret.
Tårnet har blændingsgavle mod n.-s. og trappe
hus. Bjælkelofter i kor og skib. Apsiden er skilt
fra koret ved en væg med to stukportaler, og
alterarrangementet består af en stukniche med
en vase og Jehova-navn, alt fra 19. årh. Alter
stager og -kalk fra 18. årh. Interessant romansk
døbefont med kumme af granit og fod af sand
sten. Foden er udført o. 1150 af stenmester
Hegvald på Gotland og prydes af 4 stærkt frem
springende dyrehoveder og 3 små figurer. Enkel
renæssance prædikestol med lydhimmel. I koret
et marmorepitafium fra o. 1780. Kirken er re
staureret 1964-65 ved arkitekterne Poul Hansen og
Ib Lydholm.

Gråsten Slotskirke, Sønderborg amt (8H5). Kir
ken er sammen med de 4 hjørnepavilloner det
eneste bevarede af Frederik Ahlefeldt d.y.s pragt
fulde barokslot, opført o. 1700, ødelagt ved brand
1757. 1725 overgik godset ved tvangsauktion til
Gottorp. 1851 overgik hertugens private slots
kapel til sognekirke. Kirken udgør n.-fløjen af
slottet, der fra 1935 har været Frederik IX’s
sommerbolig. Det enestående barokinteriør do
mineres af den imponerende, 2 stokværk høje
altertavle. Et 4-søjlet storstykke bærer en attika,
hvis vinger næsten går i ét med topstykket. På

alle flader elegant stor-akantus. I sidenicherne
legemsstore figurer af Moses og Aron, rundt om
attikafeltet flere statuetter. Tavlen indeholder 4
malerier af nadveren, begrædelsen, opstandelsen
og himmelfarten. Alterklæde og messehagel er
broderet og skænket af kronprinsesse Ingrid.
Døbefont fra o. 1700. Den stukprydede prædike
stol har bevaret himlen og et krucifiks med legemsstor figur. Præste- og degnestole i hjørnerne
bag alteret. En herskabsstol i v. er nu indrettet til
forhal. Et smukt pulpitur på korintiske søjler
løber hele rummet rundt. Det har adgang direkte
fra slottet, og en karnap over for prædikestolen
var herskabsstol, fra 1935 kongestol. Orglets
facade er for størstedelen opr. I alt 72 store maleri
er, nogle indlagt i det usædvanlig rige stukloft, nog
le på pulpiturets underside og nogle ophængt på
væggene (restaurerede 1926-27).

Gudum Kirke, Ringkøbing amt (14D4). Den sen
gotiske bygning med lidt yngre korsarm og nyt
tårn er formentlig opført på en romansk kirkes
plads, da et kloster for benediktinernonner 1484
flyttedes hertil fra en noget sydligere beliggenhed.
Langhusets opr., nu tilmurede, spidsbuede vin
duer sidder påfaldende lavt, hvilket formentlig
skyldes, at kirken havde et nonnepulpitur. Den
stærkt ommurede korsarm mod s. har krydshvælv.
Vægpiller i langhuset viser, at hvælvinger også har
været planlagt her, men de blev aldrig udført. Et
tårn brændte 1631, og 1931 opførtes et nyt, hvis
tårnrum erstattede et lille våbenhus. Stor, sen
renæssance altertavle fra 1640 med relieffer og
delvis frie figurer af nadveren, korsfæstelsen, op
standelsen og evangelisterne. Romansk granit
font. Prædikestol fra 1622 i højrenæssance. I v.enden et pulpitur fra 1767 med malerier fra gi.
testamente. Flere gode gravsten, den ældste fra
o. 1500 over Paine Juel til Ulstrup (død efter 1503).
Intet af det opr. kloster er bevaret. Kirken er re
staureret 1967-68 ved arkitekterne Poul Hansen
og Ib Lydholm.
Gudum Kirke, Aalborg amt (18F9). Den højtlig
gende kirke består af romansk apsis, kor og skib
med sengotisk tårn og sakristi. De romanske af
snit er opført af granitkvadere, og bl. a. n.-døren,
ø.-vinduet og triumfbuen er urørt (dør og vindue
dog tilmurede). Tårnet mod v. er indrettet som
våbenhus. Sakristiet er nu ligkapel, men har også
været begravelse for slægten Buchwald. Kirken
har sengotiske hvælv, hvoraf det østligste i ski
bet er dækket af livlige ungrenæssance kalkmale
rier fra o. 1550. Interessant er en David og Goliathfremstilling, hvor filisternes lejr i baggrunden er
en forkert aftegning fra Chr. IPs bibel. Nogle
kanonhjul i forgrunden er på kalkmaleriet blevet
til, at lejrteltet er på hjul. Desuden ses bl. a. dom
medag, Golgata, djævelen frister Jesus, samaritanerinden, Moses og jøderne ser faraos hær drukne
og Jonas kastes i havet. I apsiden står en kvader
med helgengrav fra et romansk alterbord.
I altertavlen, der rummer dele af en renæssance
tavle, er indsat en kopi af Andrea del Sartos:
»Maria med Kristi Lig«. Alterbog med sølvbeslag
fra 1706. Romansk granitfont med mandshoveGudum Kirke • 43

Sengotisk Jløjaltertavle, Hald Kirke.
der på kummen. Renæssance prædikestol. Korbuekrucifiks fra beg. af 16. årh. med sidefigurer.
Herskabsstole med Kaas’ og Langes våben, 1579.
Et par brudebænke er fra 17. årh. V.-pulpitur fra
1751.

Gunderslev Kirke, Sorø amt (3G12). Bygningens
kerne er et romansk kor og skib i kamp med hver
ét bevaret, romansk vindue mod n. Skibet for
længedes i senromansk tid, og o. 1450-1525 til
føjedes korforlængelse, tårn, n.- og s.-kapel og
sakristi på korets n.-side, alle med hvælv og blæn
dingsgavle. Kor og skib fik hvælv samtidig med
korforlængelsen. Gravkrypter fra renæssancen
under kapellerne. Inventaret er præget af ind
skrifter og våben for Gunderslevholms skiftende,
adelige ejere. Det domineredes af Abel Schrøders
bruskbarokke træskærerarbejder fra midten af
17. årh.: Altertavle med samtidige malerier af
korsnedtageisen og nadveren, døbefont med him
mel, korgitter med dyder og profeter, krucifiks
gruppe (sidefigurerne er nu i ligkapellet), præ
dikestol med lydhimmel samt nogle stolestader.
Alterkalk og -disk fra 1587. Sengotisk degnestol
fra o. 1550. Jernbunden pengeblok fra o. 1600.
Fra et fornemt epitafium er bevaret knælende fi
gurer af Christoffer Gøye (død 1595) og Birgitte
Bølle, indskriftpladen og andre figurer. Pragtfuld
figursten fra o. 1513 over Mette Bydelsbak, Mo
gens Gøyes hustru, samt flere andre sten fra
16. årh. over Gøye’rne. Under sdr. kapel var ind
rettet en begravelse for Gunderslevholms ejere,
men krypten rummer nu 3 kister fra 19. årh. for
slægten Neergaard, der var gravsat under ndr.
korsarmskapel.

Gunderup Kirke, Ålborg amt (18F8). Anselig,
bestående af romansk kor og skib med sengotisk
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tårn, korsarmskapel i s. samt sakristi og våben
hus mod n. Skibets dørsteder og en s.-portal i ko
ret er bevaret. Murene er stærkt omsat og en ro
mansk billedkvader tilfældigt placeret mod s.
Sengotiske krydshvælv. Kapellet, der åbner sig
med to spidsbuede arkader til skibet, rummer to
fag sengotiske kalkmalerier. På arkadepillen,
hvorigennem en trappe til den nu flyttede prædi
kestol er ført, er en glimrende fremstilling af
Maria i stråleglans. På hvælvene ses fra ø. dom
medag, Maria og Elisabeth, trefoldigheden, Jesu
dåb og i næste fag en engel, hellig tre konger, et
fragment og bebudelsen. Fløjaltertavle fra 1537-38
med malerier fra 18. årh. To andre tavler fra 1790
og 1898 er ophængt i kirken. I kapellet rester af
et muret sidealter. Fortrinlig romansk granitfont
med dobbeltløver. Sengotisk krucifiks fra o. 1500
på en bruskbarok epitafieramme. Prædikestol
i nyklassicisme fra o. 1790. I våbenhuset to rune
sten : »Toke rejste disse stene og gjorde disse kum
ier efter sin måg Abe (Ebbe?) en velbyrdig thegn
og (efter) sin moder Tove. De ligger begge i denne
høj. Abe undte Toke sit gods efter sig« og »Østen
satte denne sten efter sin fader Asluv«.

Gylling Kirke, Århus amt (13H5). Romansk kor
og skib, sengotisk våbenhus og tårn fra reforma
tionen. I den romanske del af granitkvadere er
begge døre (n.-døren tilmuret) og et vindue i
korgavlen bevaret. Koret har krydshvælv, skibet
bjælkeloft. Det store våbenhus i to stokværk med
rig blændingsgavl er opført sidst i 15. årh. Smalt
tårn med stor, åben rundbue. I korhvælvet År
husbispen Jens Iversen Langes kalkmalede våben.
Anselig altertavle fra 1638 med apostelstatuetter
af Peder Jensen Kolding og opr. korsfæstelsesmaleri. Messehagel fra 1726. Romansk granit
font. Sengotisk korbuekrucifiks. Prædikestol

fra 1911 skænket af præsten og forfatteren Otto
Møller. V.-pulpitur fra 1627. Interessant ung
gotisk klokke fra o. 1300 med majuskelindskrift
på latin: »Fru Cecilia til Gylling lod mig støbe«.
I våbenhusmuren to romanske gravsten, i våben
huset to gravsten fra 17. årh., den ene over et
ægtepar med 15, den anden over et ægtepar med 10
børn samt en runesten: »Toke Troels’ søn rejste
denne sten efter - - god - - og risbiik sin broder«.
Hagested Kirke, Holbæk amt (2F10). Kirken rum
mer en række interessante, romanske kalkmaleri
er fra o. 1200. Den romanske apsis, kor og skib
af frådsten er sandsynligvis opført af en stor
mandsslægt, hvilket bl. a. »stifterbilledet« i ko
ret tyder på. På n.-siden er i alt 3 romanske vin
duer og kvindedøren bevaret. I gotisk tid fik kor
og skib hvælv, og i sengotisk tid opførtes et sa
kristi mod n. (nu ligkapel), et nu forsvundet ka
pel på s.-siden af koret, våbenhuset foran n.-dø
ren og tårnet mod v. Kalkmaleriet i apsis er en
majestasfremstilling, Kristus troner i en mandorla omgivet af evangelistsymboler. På triumf
væggen en engel, en rest af et billede af kvinderne
ved graven. Derunder »stifterbilledet« af en mand,
der rækker et kapel frem mod Guds hånd. På
n. -væggen en ornamental »hejrefrise«. Glimren
de sengotisk fløjaltertavle fra o. 1500. I midtfeltet
en stor korsfæstelsesscene, i fløjene 4 relieffer af
lidelseshistorien. Romansk granitfont. Enkel
barok prædikestol fra o. 1650. I tårnet to klokker
fra 14. årh. I koret en del kisteplader, alle fra
Hagestedgårds begravelser, den ældste fra 1586.

Hald Kirke, Randers amt (15D11). Romansk kor
og skib, sengotisk tårn, våbenhus og sakristi.
Den romanske granitkvaderbygning har n.-portal
med stor, rundbuet monolitoverligger og s.-por
tal med falsede søjler og tympanon. O. 1500 op
førtes sakristiet i n., nu ligkapel, og våbenhuset
i s. I sengotisk tid fik skib og kor krydshvælv. I
korbuen sengotiske kalkmalerier, afdækket 1899.
Opr. omgav de et korbuekrucifiks, korstræet fra
o. 1250 hænger i koret. 1930 afdækkedes kalk
malerier fra o. 1520 på korvæggene, bl. a. dom
medag, apostle og helgener. Pragtfuld, sengotisk
fløj altertavle fra o. 1500, »imperialissima-mesteren« fik sit navn herefter. I midterfeltet treenig
heden flankeret af Jomfru Maria og Skt. Morten,
i fløjene de 12 apostle og de 4 kirkefædre. På fløje
nes ydersider malerier fra 17. årh. En krucifiks
gruppe, tidl. over tavlen, hænger nu i koret. Ro
mansk granitfont. Renæssance prædikestol med
evangelistmalerier fra 18. årh. Kirken er hovedre
staureret 1967 ved arkitekt Edvard Thomsen.
Hald Ege Kirke, Viborg amt, se under moderne
kirker.

Halk Kirke, Haderslev amt (8B5). Romansk kor
og skib, sengotisk ø.-tårn, sakristi, kapel, v.-forlængelse og våbenhus samt yngre gravkapel. I de
romanske granitkvadermure er kun dørene be
varet. De gotiske ændringer og tilføjelser skete
muligvis fortløbende efter en fastlagt plan. Skibet
overhvælvedes samtidig med tilbygning af en v.-

forlængelse. Tårnet ved det opr. kors ø.-gavl er
usædvanligt ved, at tårnrummet er kor med et
samtidigt sakristi mod n. S.-kapellet ved det tidl.
kor er ligesom de øvrige tilbygninger overhvælvet
og har arkade til skibet. Våbenhuset i s. er for
mentlig den sidste gotiske tilbygning. Det modsat
liggende gravkapel er fra 1792. Kirken er rig på
gotiske figurer. I en stor senrenæssance altertavle
er indsat en gotisk tavle som midtfelt. De fint
skårne figurer fremstiller Golgata med Kristus og
de to røvere. De små gotiske sidefelter rummer
4 helgen- og apostelfigurer. Renæssance-sidefelterne indrammes af barokke engle m.m. Under
sidefelterne to døre til et tidL alteraflukke. Døre,
sidefelter og et topfelt smykkes af malerier fra
1768. Tidl. sad et ur i topfeltet. En hel gotisk side
altertavle og flere figurer fra andre tavler er be
varet. Den ret lille fløjtavle fremstiller Skt.
Jørgens kamp med dragen, i fløjene 12 af de 14
nødhjælpere. En siddende Mariafigur med barnet
er formentlig fra o. 1250. Korbuekrucifiksgruppe
fra o. 1275 med ret små Maria- og Johannesfigurer. En »Ecclesia«-figur har muligvis hørt
til gruppen. Baldakintavle fra o. 1400 med noget
ældre, siddende Kristus-figur. Fra beg. af 15. årh.
stammer en stående, kronet Maria med barnet og
en figur af Skt. Erasmus i gryden. Sengotisk
processionskrucifiks fra beg. af 16. årh., korsets
arme slutter i store pragtblomster. Gotisk døbe
font fra 1491, støbt i malm. Den klokkeformede
kumme med relieffer hviler på 4 evangelistfigurer.
Ungrenæssance prædikestol fra 1559. I skibets
ø.-hjørne hænger en kårde og 2 armskinner (tidl.
også et par sporer). Ifølge sagnet tilhørte det en
kadet på Broholm, der som følge af et bondedrab
dømtes fredløs.
Halsted Kirke, Maribo amt (5E4). Kirken, der
rummer en del smukt og interessant inventar, har
udgjort n.-fløjen af Halsted kloster, men er ældre
end dette. Den består af romansk skib og kor
med gotisk ø.-gavl, stort gravkapel mod n. fra
1636 og tårn fra 1868-77, da kirken blev restau
reret. Den romanske granitkvaderbygning er op
ført i 12. årh. Et tympanonfelt med relief af Maria
med barnet over herskabsdøren i koret sad opr.
over den nu tilmurede s.-dør. Mod v. havde kir
ken antagelig et romansk tårn, bredere end skibet.
I slutn. af 13. årh. overtog det nyoprettede bene
diktinerkloster kirken. En romansk apsis blev
fjernet og koret forlængedes. 1510 brændte lybækkerne klosteret af, og brandspor på en gen
anvendt kvader tyder på, at det romanske tårn
ved den lejlighed gik tabt, hvorefter skibet fik en
v.-forlængelse. Sengotisk, 3-fløjet skabsaltertavle. I midtfeltet en korsfæstelsesscene, til siderne
helgen- og apostelfigurer. På fløjenes ydersider
malerier. En altertavle fra 18. årh. hænger i koret.
Døbefont af malet kridtsten, fontehimmel og
lågkrans fra o. 1750. Smukt udskåret korgitter fra
1671. Prædikestol fra 1636, skåret af Jørgen
Ringnis. Hans Gudewerth har 1643 udført det
rige gitterværk til kapellet og en dør til prædike
stolen (døren er nu i kapellet). Kapellet er opført
af Borkvard Rud som gravplads for Sæbyholms
ejere. I dets krypt ligger medlemmer af slægterne
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friser med rigt varierede stave, udskåret i kridt
sten med grene, løv og fletværk. Den til murede
n.-portal har glat tympanon og en rundbue, og
bueslagets underside ledsages af en rullestavsfrise.
O. 1475 tilføjedes munkestenstårnet og kirken
fik hvælvinger. På skibets lisener er indskåret
signaturer, årstallet 1639 og et skib med højt
agterkastel. På triumfvæggen et frescomalet
Gudslam, udført i ny tid. Altertavle med et maleri,
udført af kunstneren Ingolf Røjbæk 1954. Sam
me år blev tavlen og den enkle renæssance præ
dikestol stafferet. Sengotiske alterstager. Ro
mansk granitfont med fad fra o. 1650. Epitafium
i sort skifer over en sognepræst, død o. 1645.
Hammelev Kirke med arkadefriser.

Rud og Winterfeldt. En mindeplade truer dem,
der mod Guds befaling og al kristen ret fjerner
ligene. I kapellet findes tre figursten fra 1590 til
1647. Kirkens præster er mindet ved to epitafier
fra 17. årh., en figursten og (under orgelpulpi
turet) en series pastorum fra 17. årh. og 6 por
trætmalerier.

Hammel Kirke, Skanderborg amt (15K8). Inven
taret og de rige gravminder vidner om kirkens
tilknytning til landets største gods, Frijsenborg.
Kernen er det romanske kor og skib af granit
kvadere. Begge portaler er bevaret, den sydlige
har søjlebåret tympanon med krucifiksrelief, den
nordlige relief af Skt. Eustachius’ legende på
tympanonet. I forlængelse af koret opførtes i
17. årh. et kapel, 1738 omdannet til gravkapel
med stukloft og lav kuppel. 1881 opførtes det
nuværende v.-tårn, hvis underrum danner forhal.
Koret har gotisk hvælv, skibet fladt stukloft i
rokokostil. Altertavle i nygotisk stil med maleri
fra 1848. Egetræs-døbefont fra 1898 i barokstil
under en barok fontehimmel. Prædikestol fra
1694 med forgyldt, barok storakantus og Friis’
og Reventlows våben. Barokinventaret stammer
for en del fra et kapel, der 1771 indrettedes i det
daværende Frijsenborg (hovedbygningen blev
helt ombygget i 1860’erne). Nyere orgelpulpitur
mod v. Fire stolegavle (rester af en herskabsstol)
med Parsbergs og Lykkes anevåben. Deres lig
sten med portrætfigurer er i koret, og 1610 op
sattes et stort epitafium med portrætmalerier over
Parsbergs familie (Valdemar Parsberg, der døde
1607, havde oprettet Jernit, som Mogens Friis
lod indgå i grevskabet Frijsenborg, oprettet 1671).
Desuden et provste-epitafium fra 1682 og et barok
epitafium, nu series pastorum. Bag alteret en
gitterport til kapellet, der rummer 8 kister af
marmor og én af træ med ligene af grev Chr.
Friis (død 1763) og hans slægt. I kirkens s.-mur
en runesten: »Ulvs sten«.
Hammelev Kirke, Randers amt (16C8). Romansk
kor og skib, sengotisk tårn og våbenhus fra re
formationstiden. Den velbevarede romanske byg
ning er opført i kridtstenskvadere. Koret har bl. a.
hjørnelisener med rundbuefriser i s. og ø. Skibet
er mod sædvane rigere end koret med interessante
træk fra engelsk-normannisk arkitektur: arkade
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Hammer Kirke, Præstø amt (4J2). Den anselige
kirke er en af egnens ældste med præg af engelsk
normannisk arkitektur. Apsis, kor, skib og tårn
er romanske, sakristi og våbenhuse mod n.
og s. gotiske. Apsis deles af lisener og har opr.
haft noget højere tag. 2 af skibets 6 vinduer (i
v.-enden) kan spores. Tårnet opførtes senere end
de øvrige romanske dele, n.-siden meget velbeva
ret. Kor, skib og tårnrum har sengotiske hvælv.
Sakristiet har mod sædvane tagryg parallelt med
koret. Abel Schrøder d. y. har skåret den smukke
altertavle, prædikestol og n.-sidens stolegavle.
I altertavlens storfelt en figurrig Golgata-scene,
i sidefelterne relieffer af Judaskysset i Getsemane,
Kristus for ypperstepræsten, hudfletteisen og
korsdragningen. I postamentet nadveren. Den
ligeledes rige bruksbarokke prædikestol har re
lieffer af hyrdernes og kongernes tilbedelse, om
skærelsen, Simon og Anna og Kristi dåb. En
Mosesfigur bærer stolen, der har samtidig opgang
og himmel. Sengotisk korbuekrucifiks med side
figurer fra o. 1525, stafferet 1744. Romansk gra
nitfont. Nyt orgelpulpitur med statuetter af
Kristus og 11 apostle, skåret af Abel Schrøder
1667. Dørene til sakristiet og sydlige våbenhus er
sengotiske, våbenhusets yderdør er fra 17. årh.
Haraldsted Kirke, Sorø amt (3C13). Den anse
lige kirke omfatter romansk skib med gotisk sakri
sti, langhuskor og tårn. Skibet af frådsten og
kamp fik o. 1400 3 krydshvælv. Tårnet kan ifølge
en indskrift på s.-siden dateres til 1478. Efter
1500 fik tårnrummet hvælv, og der opførtes en
ny tårnoverdel. O. 1500 opførtes sakristiet mod
n., og kort efter (jævnfør relikviefundet) erstatte
des det romanske kor af et langhuskor. Kirken
er 1968 under restaurering ved arkitekt Rolf
Graae. Under korgulvet er fundet sikre spor af en
romansk apsis, og på korets n.-væg er afdækket
et kalkmaleri af Maria. Hvælvene har været
dekoreret med ranker og blomster. To sidealtre
i koret fjernedes i 19. årh., i det ene fandtes en
helgengrav med et relikvie svøbt i pergament
med påskriften »Anno 1514 Sanct Michels dag
lagde vi ... « 1968 er resterne af to andre side
altre fra før den sengotiske ombygning fundet ved
prædikestolen og på en tilsvarende plads overfor.
Malet antemensale fra o. 1550. Højrenæssance
altertavle fra 1601 med interessante malerier af
lidelseshistorien og opstandelsen, i fodstykket
et emaljemaleri fra 18. årh. Alterkrucifiks fra

17. årh. Bægerbladformet gotisk font, støbt i
malm. Kirken er rig på gotisk inventar: Alterkalk
fra o. 1400, omdannet 1674. Røgelseskar. Rigt
udskåret monstranshus med spirformet overdel,
1527. Korbuekrucifiks med en svævende engel,
o. 1525. Korstol og degnestol med biskop Urnes
våben og flere stolegavle. Dørfløj i skibets s.-dør,
o. 1525, med pavens og Urnes våben. Prædikesto
len er senrenæssance fra 1625. Flere gravsten og
kisteplader. 7. januar 1131 myrdedes Knud
Lavard i skoven ved Haraldsted. Han gravsattes
først i kirken, men liget blev senere flyttet til
Ringsted. Hvor han faldt, sprang efter sagnet en
kilde, hvor der helt ind i 19. årh. holdtes mid
sommerfester. Til Knud Lavards ære byggedes
et kapel (muligvis ved kilden), ruinerne opdagedes
1883 på en mark ca. 700 m ø. for kirken. Mur
resterne viser et lille romansk anlæg fra o. 1150
bestående af apsis, kor og skib, der senere er for
længet mod v. Kapellet var forsvundet allerede i
16. årh.

Harboøre Kirke, Ringkøbing amt (14B1). En
kirke fra o. 1500 blev nedrevet 1909, dog blev
tårnets underdel sparet. 1910 opførtes en ny
kirke af cementkvadere i romanske stilformer (ar
kitekt K. Varming), restaureret 1959. Kirken
består af kor og skib, korsarm i n. og tårn, der
tjener som våbenhus. Fra den gamle kirke over
førtes en renæssance altertavle og prædikestol,
en romansk granitfont og et sengotisk krucifiks.
3 ældre alterbilleder er i korsarmen. I skibet en
mindetavle over 2 forulykkede fiskerlav (1862 og
1863). Kirkegården rummer mange minder og
fællesgrave over forulykkede fiskere og søfolk,
bl.a. en sten over 26 fiskere, der druknede 21.11.
1893, en mindesten over 12 mand, der omkom
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under redningsforsøg 1897, flere grave fra 1.
verdenskrig (25 tyske marinere) og en mindemur
med marmorrelief, rejst 1942 over druknede
fiskere.

Hedensted Kirke, Vejle amt (12K8). Romansk
apsis, kor og skib med sengotisk, senere ombygget
tårn og våbenhus. I den anselige granitkvader
bygning er dørene og flere vinduer bevaret. Sdøren har tympanon med processionskors. Flere
billedkvadere i murene, bl. a. den eneste romanske
fremstilling af Skt. Mikael ved »sjælevejningen«
sammen med en djævel. O. 1475 fik kor og skib
hvælv og det svære tårn og våbenhuset opførtes.
Tårnet har lanternespir fra 1939, og det overhvælvede underrum danner forhal. I apsidens
opr. halvkuppelhvælv kalkmalerier fra o. 1200,
fundet og restaureret 1901 : Kristus med korsstav
i en mandorla, flankeret af Petrus og Paulus. I
korhvælvet mod ø. nådestolen, mod n. et blom
strende træ. I triumfbuen indvielseskors og i
skibet syndefaldet, en jagtscene m. m. fra beg.
af 16. årh. Alterbord med panel og en altertavle
fra renæssancen. I storstykket et nyere maleri,
flankeret af skriftsteder. Romansk granitfont,
på kummen bider 4 dyr hinanden i halen. Re
næssance prædikestol fra 1609. Epitafium i
akantusbarok og mindetavle over sognepræst
Morten Giødesen (død 1708). Flere gravsten.
Hee Kirke, Ringkøbing amt (11B3). Den anselige
kirke er med sit enestående v.-parti en af landets
ejendommeligste, romanske granitkvaderkirker.
Til kor og skib føjedes et anseligt v.-parti, nederst
i samme bredde og højere end skibet, øverst et
noget smallere stokværk. På skibets n.-side to
sengotiske tilbygninger. Hele kirken blev i 1882-84
stærkt restaureret og normaliseret i romansk stil.
Kun v.-partiet har velbevarede romanske enkelt
heder. Murene deles af pilastre i smalle blæn
dingsfelter med små rundbuer. I øvre stokværk
et søjledelt vindue til hver side. V.-portalen har
frisøjler og tympanon med dobbeltløve. Ind
vendig bærer svære rundbuer overdelen. Mellem
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korets n.-væg. Romansk granitfont. Prædikestol
af tidl. renæssance-type (som Nørre Nebels) med
tæt akantusværk i felterne, skænket 1573. Lyd
himmel fra 1625. I skibets v.-ende et herskabs
pulpitur fra 18. årh. med mangekantet karnap
og apostelmalerier i panelfelterne. Til våbenhuset
en smuk, jernbunden egetræs dørfløj i gotisk stil.
Klokke fra 1444.

Maria med barnet, Henne Kirke.
buerne kuppelhvælv. Hele v.-partiet blev ned
taget til grunden ved restaureringen. Den østlige
tilbygning er opført af materialer fra den ved re
formationen nedbrudte No Kirke (tilbygningen
kaldes stadig No Kirke). Anselig, senrenæssance
altertavle fra 1635. I midtfeltet nadveren, flan
keret af evangelister og apostle, i topfeltet kors
fæstelsen og opstandelsen. Sengotisk degnestol
fra o. 1550 med våben for Juel og Munk samt
meget rig renæssance prædikestol, o. 1600. Ro
mansk granitfont med renæssance fontehimmel.
Renæssance prædikestol fra beg. af 17. årh. med
malerier fra 18. årh. Gotisk korbuekrucifiks fra
o. 1450. Orgelpulpitur med apostelmalerier på
s.-væggen. I arkaden til den vestlige tilbygning
et sengotisk skab, måske monstranshus, med jern
gitter og låge. Kapellet var begravelse for familien
Rantzau.

Henne Kirke, Ribe amt (9A2). Romansk kor og
skib, begge forlænget, samt sengotisk tårn og
våbenhus. Den senromanske korforlængelse fik
en usædvanlig gavl med et 3-dobbelt vindue og
tilsvarende blændinger ovenover. Efter udvidel
sen af skibet fik koret 2 fag hvælv, men skibet
kun et mod ø., resten har bjælkeloft. Våbenhuset
er rejst ved det opr. skibs s.-dør. Kirkens indre
præges af et rigt inventar. Et gotisk alterskab ind
sattes o. 1600 i en renæssanceramme. I midtfeltet
en gruppe, »Treenigheden«, flankeret af Maria
med barnet og Skt. Nicolaus. I fløjene apostlene,
i topstykket et maleri og en lille figur af den kors
fæstede. To katolske sidealtertavler fra o. 1500
er bevaret. Den ene står på sit opr. alterbord af
granit i skibets nø.-hjørne og rummer en af vore
skønneste figurer af Maria med barnet. Den
anden tavle med Skt. Nicolaus er ophængt på
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Herlev Kirke, Københavns amt (1H9). Kirkens
gotiske langhus er påbegyndt i højgotikken
(skibet) og afsluttet i sengotisk tid o. 1480 (ø.-par
tiet). Tårn, våbenhus og kapel er tilbygget kort
efter. Kirken er ret hårdhændet restaureret 1865
og 1887-88, da murene blev omsat og vinduerne
fornyet. 1958-65 gennemførtes under arkitekt
Aage Herløws ledelse en gennemgribende re
staurering. Ved koret opførtes et præsteværelse,
og kirken fik ny opvarmning og nyt gulv. Nogle
kalkmalede dekorationer fra 19. årh. på væg
gene blev fjernet, og »Isefjordsmesteren«s billeder
fra 1450-75 i skibets hvælv blev restaureret ved
Nationalmuseet. I ø.-kappen treenigheden, flan
keret af Maria og Johannes Evangelist. Yderst
th. og tv. knæler stifteren Mathis Jenss (død 1480)
og hans to hustruer, deres gravsten findes i våben
huset. I v.-kappen Skt. Jørgens kamp med dra
gen, fra en borg i baggrunden følger prinsesse
Kleodolindes forældre ængstelige kampen, men
Jørgen får hjælp af en engel. Det ny alter prydes
af 3 kors efter arkitekt Marinus Andersens teg
ninger. Det tidl. alterbillede fra 1845 af J. Roed
hænger i tårnrummet. Sandstensfont og dåbsfad
fra 1857, to dåbsfade fra 1667 og 1725 hænger i
kirken. Højrenæssance prædikestol med ny staf
fering af kunstneren Ingolf Røjbæk. På n.-væggen en alabasttavle fra 1671 med relief af tre
enigheden (til hvem kirken var viet). Nye stole
af arkitekt Edvard Kindt-Larsen. Nye døre. Nyt
orgel med pulpitur. Ifølge et sagn har kirken ejet
den pil, der i et slag berøvede kong Hans (snarere
Chr. I) to tænder.

Herlufmagle Kirke, Præstø amt (4G1). Kirken
er et toskibet langhus med tårn, gravkapel og
våbenhus. Den opr. romanske kirke omfatter
tårnets nederste parti, s.-skibet samt korets s.-væg
mod gravkapellet. I unggotisk tid fik tårnrum og
skib hvælv. Det nordre sideskib opførtes i 15.
årh., men fornyedes delvis 1886, så kun arkaderne
er oprindelige. I beg. af 16. årh.opførtes langhus
koret med en rig blændingsgavl. Det nu ændrede
våbenhus var sengotisk. Tårnets øvre stokværk er
fra o. 1600 ligesom gravkapellet for Daa’erne
til Ravnstrup. Kalkmalerier fra o. 1400 er atter
tildækket, og 1951 udsmykkede Rudolf RudPetersen og Birgitte West koret med fresko
malerier: »Lad de små børn komme til mig«,
nadveren, den fortabte søn og Peter der går på
vandet. På alterbordet med relikviegemme står
kun kirkens malmstager. En tidl. altertavle hæn
ger i kapellet. Smukt, sengotisk korbuekrucifiks.
Romansk granitfont. Prædikestol fra 1627 i tidlig
bruksbarok, formentlig af Abel Schrøder d. y.,
med statuetter af Kristus, Petrus, Paulus og evan
gelisterne. Ungrenæssance præste- og degnestol

fra 1578, nu i kapellet. Flere gravsten, bl. a. over
Nicolaus Daa, hugget 1486. Epitafium over
Claus Daa (død 1641) og epitafiemaleri over
sognepræsterne Spend og Pontoppidan med
familier (begge havde været gift med en af de
afbildede hustruer). I kapellet og skibet 14 lig
kisteplader fra Daa’ernes kapel, hvor der står
2 sarkofager af Wiedewelt med gehejmekonferensråd Friederich Wilhelm, friherre af Wedel
Jarlsberg (død 1790) og hustru. Kirken er restau
reret 1965-66.
Herlufsholm Kirke, Sorø amt (3H13). Den tidl.
klosterkirke udgjorde n.-fløjen i et klosteranlæg,
der stod færdigt før 1200. Korskirken havde opr.
en rigere udformning mod ø. med 2 apsider på
hver korsarm og formentlig et ret kort kor, også
med apsis. I senromansk tid blev alle apsider og
koret nedrevet og et nyt kor uden apsis opført.
Samtidig fik hele kirken hvælv (landets bredeste
étskibede); den kalkmalede dekoration er fra
1885. En hårdhændet restaurering 1861-63 af
arkitekt J. D. Herholdt gik ud over mange opr.
enkeltheder, men et ejendommeligt, nu blændet
5-kløverformet ø.-vindue i koret er bevaret. Det
sengotiske tårn har i 3 stokværk døre til klosterets
nu forsvundne v.-fløj. Det opr. benediktinerklo
ster udgjorde et 4-fløjet anlæg, men ud over kirken
er kun nedre stokværk i ø.-fløjen med en munke
gang fra 16. årh. bevaret (fløjen er muligvis ikke
den opr. romanske, idet den er forrykket mod ø.
i forhold til søndre korsarm). Herholdt ombyg
gede de to andre fløje fuldstændig i 1868-70 på
de tidl. fløjes fundamenter, men med svalegange
mod gården. Inventaret er stærkt præget af Trol
lerne og Gøyerne, idet Herluf Trolle og Birgitte
Gøye overtog klosteret efter reformationen.
Sidstnævnte broderede et fløjlsalterklæde, hvorfra
600 ægte perler er bevaret i en montre. Herholdt
har tegnet alteropsatsen fra 1863. Sengotisk
alterbordsforside med maleri af korsnedtageisen.
Over dette er det berømte elfenbenskrucifiks
anbragt, figuren er ualmindelig smukt og følsomt
skåret, formentlig i Frankrig o. 1220. Desuden
har alteret spirgavle fra sengotiske korstole og
apostelrelieffer fra et sengotisk lektorium, på
hvilket krucifikset har været anbragt. Tidl. har
bl.a. stået en alabast-epitafietavle fra 1568 (nu i
søndre korsarm). Tavlen indgik sammen med en
kalkstenstumba med liggende figurer af Herluf
T. og Birgitte G. i en korbegravelse, som hun ind
rettede ved sin mands død 1565. Bevaret herfra er
desuden en vægtavle af sort kalksten med ind
skrift om Herluf T. Pragtfuld alterkalk fra 1515
med Skinkel og Billes våben. Alterstager fra 1567.
Chr. IV’s bibel fra 1633. Et 4,4 m højt »Kristi
Kors« hørte til en »Kristi Grav«. Særpræget ro
mansk granitfont. Renæssance prædikestol fra
1623 med evangelistfigurer. Indtil 1811 stod det
sengotiske lektorium tværs over korbuen. Herfra
stammer også, foruden altertavlens relieffer,
reliefferne der er anbragt i de sengotiske korstole,
hvoraf 24 fra o. 1500 er bevaret. Stolestader fra
1627. Kirken er usædvanlig rig på smukke grav
minder. Særlig pragtfuld er Marcus Gøyes grav
monument fra 1700 af sort kalksten og hvid mar

mor i ndr. korsarm. Desuden 14 gravsten, bl. a.
Børge T.s, en af vore fineste renæssancesten.

Herslev Kirke, Vejle amt (10D7). Langstrakt kor
og skib med våbenhus mod s. Kun v.-koret og ø.skibet er romanske, idet begge senere er forlænget.
I 19. årh. pudsedes murene med cement, og 1881
nymuredes det senmiddelalderlige våbenhus, og
en romansk billedkvader indsattes over døren.
Samtidig blev skibets v.-gavl nymuret med ny
hovedindgang og klokkekam. Koret har gotisk
hvælv, skibet bjælkeloft. Velbevaret sengotisk
fløjaltertavle af »Herslev-mesteren«. I midten
Faderen med den døde Frelser, flankeret af Jom
fru Maria og Mikael. I fløjene 12 mindre apostel
figurer. På predellaen maleri fra 1736, topstykke
fra samme år. Kalk fra 1697. Oblatgemme fra
1732. Romansk granitfont med arkademotiver
på kummen. Prædikestol fra 1601 med senere
evangelistmalerier. Stort korbuekrucifiks på
skibets n.-væg, muligvis af »Herslev-mesteren«.
Herstedvester Kirke, Københavns amt (118). Kir
ken består af romansk kor, skib og tårnunderdel
med sengotisk tårnforhøjelse og to våbenhuse.
1885 blev de romanske kridtkvadermure skal
muret og hele kirken kraftigt restaureret. Tårn
bue, triumfbue og en halvcirkulær alterniche i
ø.-muren er bevaret. Spor af lyssprækker tyder
på, at tårnrummet opr. havde et pulpitur. Alle
rede i beg. af 13. årh. fik skibet to kuppelagtige
krydshvælv. Koret fik formentlig også romansk
hvælv, men har nu gotisk hvælv. I senromansk
tid fik tårnrummet hvælv, og galleriet må være
sløjfet. Det nordlige våbenhus er fra 14. årh.
det sydlige ubestemmeligt. Renæssance antemen
sale fra 1592 med samtidige malerier. Altertavlen
er et maleri af A. Dorph fra 1885. Alterstager fra
o. 1550. Smedejerns-alterskranke fra 1701. Ro
mansk granitfont. Barok prædikestol fra o. 1650
med evangelistfigurer og hjørnehermer. På lyd
himlen Fr. III og dronning Sophie Amalies
navnetræk, farver og forgyldning er ny. Stole
stader fra 1583. Pengeblok fra 1643. Epitafium
fra 18. årh. og 3 gravsten i gulvet fra 17. årh.

Hesselager Kirke, Svendborg amt (21A11). Den
mægtige rigskansler Johan Friis byggede først
herregården Hesselagers hovedbygning med
smukke renæssancegavle og ombyggede derefter,
o. 1550, kirken i samme stil. Det romanske kor
erstattedes af et nyt i skibets bredde med et lille
sakristi mod n. Han opførte også den nordlige
korsarm, brodersønnen senere den sydlige. Alt
smykkedes med rige renæssancegavle, hvor rækker
af pilastre bærer små bueslag. Tårnrum, skib og alle
tilbygninger overhvælvedes. I midterfaget 3 kalk
malede våbenskjolde med navne og årstal: Johan,
Jesper og Henrich Friis, 1501, 1504 og 1454. Det
anselige våbenhus, opført o. 1600 ved tårnets v.gavl, er nu ligkapel. Indgangen er gennem tårn
rummet, tårnet er i ny tid noget reduceret. Muret
alterbord med ny kalkmalet dekoration. Alter
tavlen er et maleri efter Carl Bloch : »Opstandel
sen«. I ndr. korsarm et godt maleri fra beg. af
16. årh. (Antwerpen-arbejde) fra en tidl. alterHesselager Kirke • 49

Hesselager Kirke.
tavle. I sakristiet en anden ældre tavle. Alter
stager fra 16. årh. Stor romansk granitfont. Brusk
barok prædikestol fra o. 1650. I koret 3 farverigt
stafferede sten fra 16. årh. over Friis’er. I s.-ka
pellet en pragtfuld marmor-mindetavle over
Friis-slægten, kopieret efter et tilintetgjort monu
ment i Odense fra 1540. Desuden epitafier og
mange gravsten over Hesselagers ejere og flere
præster. N. for kirken ligger en velbevaret sen
gotisk kirkelade, siden skole, hospital og fattig
gård.

Himmelev Kirke, Københavns amt (1J5). Den
højt og frit liggende langhuskirke har både tårn
og våbenhus fra romansk tid, men noget om
byggede. Kort efter opførelsen af det romanske
kor og skib i kamp og kridtkvadere byggedes et
tårn (i skibets bredde) og våbenhus (mod s.) af
kridtkvadere. Af opr. detaljer i tårnet er bevaret
et smukt, søjledelt vindue i v.-muren. I sengotisk
tid opførtes to støttepiller på tårnets v.-side og et
trappehus på n.-siden. Efter reformationen for
højedes tårn og våbenhus med munkesten og et
halvtagshus opførtes mod v. mellem støttepillerne.
I 14. årh. fik tårnrum og skib hvælv, og i sengotisk
tid blev det romanske kor nedbrudt og en ny,
overhvælvet ø.-forlængelse opført af munkesten.
Smuk udskåret renæssance antemensale med ma
lede dydefigurer. Rigt udskåret senrenæssance
altertavle af Anders Nielsen Hatt, 1618. I de
smalle sidefelter relieffer af evangelisterne og på
hver side af topstykket statuetter af Moses og
Johannes Døberen. I storfeltet et nyere Kristusbillede. Egetræs-døbefont fra 1625, formentlig
også af Hatt. Sengotisk korbuekrucifiks fra o.
1450 på romansk præget, unggotisk korstræ.
Rig bruskbarok prædikestol fra o. 1630 med
relieffer af gravlæggelsen, opstandelsen, himmel
farten og dommedag. Renæssance degnestol og
stolestader fra 1590. Lille orgel fra 1936, facade af
Kaj Gottlob. Fem gravsten fra o. 1610-1840. To
klokker fra 1761 og 1771.
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Hjembæk Kirke, Holbæk amt (2G7). Den anselige
kirkes hvælv er fyldt med kalkmalerier. Kor og
skib af kampesten er romanske, tårn og våben
hus sengotiske. På n.-siden af koret opførte
Henning Vind til Aggersvold (død 1633) et stort
kapel. Kor, skib og tårnrum fik o. 1400 hvælv,
der alle er bemalede. »Morten Maler« har o.
1415 udført en kraftig bladdekoration i koret,
mellem bladene ses bl.a. Maria med barnet,
Peter, Paulus og en bisp. Kirkens øvrige 4 fag er
bemalet o. 1475. Billederne har latinske tekster,
og små mænd med skriftbånd anfører »paralleller«
fra gi. testamente. Hovedtemaet i 1. fag er domme
dag, bebudelsen og fødslen, i 2. fag korsegangen,
korsfæstelsen, opstandelsen og dødsrigets porte,
der åbnes. I 3. fag er Jesus i Getsemane, og Judas
får sine sølvpenge og forråder ham. Adam og
Evas historie samt Kain og Abel ses i tårnfaget.
Barok altertavle og prædikestol, begge rigt skåret
på Lorentz Jørgensens værksted 1655 og 1651.
I tavlens midtfelt en nadverscene. Sengotiske
alterstager. Romansk granitfont. Korbuekruci
fiks med tilhørende figurer, skåret af L. J. (ski
bets n.-væg). I tårnet hænger en klokke fra 13. årh.

Hjerndrup Kirke, Haderslev amt (1014). Kirken
er usædvanlig, idet det sengotiske tårn er opført
ved korets ø.-gavl. Kor og skib er bygget i romansk
tid af kamp. På en stor sokkelkvader i ski
bets n.-mur er hugget et usædvanligt relief af
en hest, der står over en død mand. Adgangen til
tårnets øvre stokværk sker ad en fritrappe,
tårnrummet er kun åbent ind til alteret. Våben
huset, der er sengotisk, blev i 18. årh. benyttet
som skolestue. Kirken har aldrig fået hvælv.
Sengotisk fløjaltertavle fra o. 1475, den stod opr.
i Tyrstrup Kirke. I midtskabet en Golgata-scene,
i sidefløjene apostelfigurer. Baldakin og predella
er nyere. Romansk granitfont. Barok prædike
stol fra 1669 med malerier fra o. 1800 af Kristus
og evangelisterne. Stolestader fra o. 1780. V.pulpitur fra o. 1650 med apostelmalerier, er lige

som orgelfacaden (Louis XVI-stil) fra Tyrstrup.
Senromansk klokke fra o. 1200.
Holckenhavn Kapel, Svendborg amt (20H13).
Fru Ellen Marsvin overtog 1616 Holckenhavn
og lod i de følgende år foretage store ændringer
og tilføjelser. 1637 indviedes det overdådigt ud
styrede kapel i en ny v.-fløj. Det krydshvælvede
rum får lys fra høje, spidsbuede vinduer. Sengotisk
altertavle af Claus Berg-skolen (måske opr. fra
Thurø Kirke). Døbefont fra 18. årh. skåret i træ
i form af en engel. Rummet præges bl. a. af stole
værkets pragtfulde snitværk. Særlig prædike
stolen med en stor dør for opgangen og højt ryg
panel med lydhimmel er et imponerende mylder
af figurer og ornamentik. Stolen er skåret af
»Mester A.S.«, opgang og rygpanel med års
tallet 1634 er af Hans Dreier, Haderslev, der skal
have arbejdet 7 år på stedet. (Om E. M. se Nørre
Broby og Thurø kirker).

Holmstrup Kirke, Holbæk amt (217). Den meget
store, 3-skibede kirke var en meget søgt valfarts
kirke, viet Skt. Søren, hvis helligkilde stadig
findes s. for bygningen. Kirken er opført 1492 af
bisp Niels Skave, men den har haft en romansk
forgænger, hvis fundamenter er fundet under
gulvet. Bispens teglstensbygning er en hallekirke
med 3 skibe under det samme tag. Midtskibet med
7 fag hvælvinger bæres af piller, forbundet med
spidsbuede arkader. Korgavlen har en usædvan
lig, 3-sidet afslutning. Tårnet mod v. er forment
lig lidt yngre, dets underrum slutter sig til midt
skibet som et 8. hvælvfag. Byggeriet blev afsluttet
med sakristiet og våbenhuset mod n. Trefløjet
sengotisk altertavle. Det rige snitværk omfatter
en stor korsfæstelsesscene, flankeret af 6 mindre
felter med andre dele af lidelseshistorien. I ndr.
sideskib hænger midtfløjen af en jævnaldrende
sidealtertavle med relief af Johannes Døber og
en bisp. I sdr. sideskib findes en noget ældre,
gotisk Maria-figur fra et andet sidealter. Sengotisk
kalk med indskrift: »Beder for fru Tale Brostrup«
(hendes mand blev dræbt 1508). I alterbordet
findes et relikviegemme med en svineknogle. På
en bjælke med latinsk indskrift om byggeriet til
Skt. Sørens ære står et korbuekrucifiks med side
figurer. To sæt korstole med rigt, sengotisk snit
værk, alle fra o. 1500. Romansk granitdøbefont.
Barok prædikestol, skåret 1647 af Lorentz Jør
gensen. To døre i våbenhuset fra beg. af 16. årh.
Hornbæk Kirke, Randers amt (15F10). Romansk
kor og skib med gotisk tårn. Kor og skib er opr.
sat i limstenskvadere, der bl.a. ses i triumfbuen og
på skibets v.-gavl. 1853-55 skalmuredes yder
murene med mursten og fik stræbepiller. Det
indre har bjælkelofter. Tårnets nedre stokværk
fungerer som våbenhus. Katolsk fløjaltertavle
med figurer fra Claus Bergs værksted. Topstyk
ket er tilføjet i 17. årh. Romansk font. Smukt
velbevaret korbuekrucifiks fra 14. årh. med evan
gelistsymboler i korsenderne. Prædikestol fra
1637. Stoleværket har bevarede gavle og låger
med årstallet 1653. I koret to ligsten over Anna
Brahe (død 1722) og Mette Pags (1730).

Holmstrup Kirke.

Home Kirke, Svendborg amt (21C3). I kirken
indgår en af Danmarks 7 rundkirker og Fyns
eneste. Den romanske bygning er opført af kamp
med en ydre diameter på 17 m og en murtykkelse
på indtil 2,3 m. Den opr. murhøjde var ca. 10,5 m.
Rundkirken var beregnet på forsvar og havde i
hvert fald to stokværk. I murens øverste del findes
flere skydeskår, men derudover ses kun få opr.
detaljer. I gotisk tid blev det romanske kor afløst
af et stort gotisk korhus. Senere i gotikken over
il væl vedes kor og rundskib, sidstnævnte med 10
hvælv på 4 piller. Koret fik et messespir ved ø.gavlen (ommuret i 19. årh.). Et sengotisk v.-tårn
blev tilsluttet rundskibet med en kort mellem
bygning, og der opførtes et våbenhus. Tårnets
klokkestokværk med 4 gavle og spir er fra re
næssancen. Inventaret er empire fra beg. af 19.
årh. Fritstående, ovalt alterbord under et maleri
på væggen, signeret Eckersberg 1812. Mod n. en
marmorfont af Thorvaldsen, mod s. står som
pendant en marmorurne på en sokkel. Stort
sengotisk korbuekrucifiks. Cylindrisk prædike
stol med samtidig himmel og opgang, nyklassi
cisme. På korets ø.-væg orgelpulpitur med præsteog degnestol under. Desuden pulpitur i tårnrum
met og herskabspulpitur i rundskibets n.-side.
To kirkeskibe, ældst er en anselig fregatmodel
fra o. 1800. Under koret gravhvælv for Hvedholms tidl. ejere, bl. a. rigsråd Jørgen Brahe
(død 1661). På kirkegården et gravkapel fra 1825
med 3 kister og 8 sandstenssarkofager for Preben
grev Bille-Brahe (død 1857) og familie til Hvedholm. En pragtfuld evangeliebog fra 13. årh. med
bind fra o. 1325 er nu i Nationalmuseet.
Hornslet Kirke, Randers amt (16F1). Anseligt
langhus med tårn, våbenhus og kapel. Lang
husets midterste del er skibet af en romansk
kampestenskirke. I 15. årh. blev det forlænget
mod v., fik krydshvælv og våbenhus. Jørgen
Rosenkrantz til Rosenholm, der 1560 fik jus
patronatus, lod det romanske kor nedrive og
skibet forlænge mod ø. Senere opførtes Rosenkrantz’ernes gravkapel mod s. og det slanke
tårn i v. På n.-væggen i det romanske midterfag
gode kalkmalerier fra o. 1250, bl.a. en borg, der
angribes af ryttere. Det er aldrig lykkedes at tolke
hverken dette eller de øvrige motiver, heriblandt
en liggende konge, der modtager to mænd. Ved
en hovedrestaurering 1960-63 ved arkitekt Aksel
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figur fra o. 1250. Skibets bræddeloft fik 1955
livfuld, nonfigurativ dekoration (se under mo
derne kirkekunst). Højrenæssance altertavle med
Brockenhuus-våben og malerier fra 19. årh.
Stager fra o. 1700. Glimrende, unggotisk kor
buekrucifiks fra o. 1250. Lille, sengotisk krucifiks,
muligvis processionskors. Interessant, romansk
granitfont med relieffer af den tronende Kristus,
korsfæstelsen, Jomfru Maria m. m. Prædikestol
fra 1684. Stor, muret klokkestabel fra 1866,
opført ø. for koret. Ved skibets n.-side har der
været et gravkapel for etatsråd Nissen (død 1707).

Hover Kirke, Ringkøbing amt.

Skov istandsattes altertavle, epitafier og grav
sten. Sengotisk altertavle fra o. 1525 med træ
skåret Golgata-relief af Claus Berg, Odense, om
givet af 6 små alabastrelieffer, importeret fra
England o. 1450. Malede sidefløje fra 1672 og
predella med malerier fra 1576. Romansk granit
døbefont i et stafferet træhylster fra 1699. Ung
renæssance prædikestol fra 1567 med barokke
figurer. Fornem, sengotisk degnestol. I grav
kapellet et lille alterbord med malet fløjalter
tavle: opstandelsen i midtfeltet, Jørgen R. og
familie knælende i fløjene. Kapellet har et re
næssancepanel med skriftsteder i arkadefelterne.
Ved restaureringen undersøgte Nationalmuseet
to gravkældre (under kapel og kor) der var fyldt
med trækister for slægten Rosenkrantz. Største
parten blev begravet på kirkegården. Tilbage er
en mængde epitafier og gravsten, bl. a. et meget
smukt marmorepitafium fra 1584 over Jørgen
R.s tipoldefar og oldefar, ét over Holger R. den
Lærde og hustru og ét over dennes søn Erik R.
og hans 3 hustruer. I våbenhusets øvre stokværk
indrettede Lærde Holger bibliotek (nu på Rosen
holm).

Hover Kirke, Ringkøbing amt (11B5). Den lille
kirke er et smukt eksempel på en næsten urørt
romansk kirkebygning. Kor og skib er i granit
kvadere. Våbenhus fra o. 1550 for s.-døren, der
er bevaret med rundstave og ret overligger. N.døren sidder mod sædvane vestligere end s.-døren.
Koret har ét, skibet to opr. vinduer i n. Det indre
står med kvaderklædte vægge og bjælkeloft. På
triumfvæggen kalkmalerier fra slutn. af 16. årh.,
Isaks ofring. På det opr. murede alterbord af
kvadere står en enkel altertavle, der rummer rester
af en renæssance tavle og har maleri fra slutn. af
19. årh. Præste- og degnestol i sengotik med
korsblomster på gavlene. Romansk granitfont
med arkadeornament. Enkel renæssance prædike
stol. Svær, jernbunden, senmiddelalderlig kirke
kiste. På ø.-gavlen en lille sengotisk klokke.
Hover Kirke, Vejle amt (10A5). Romansk kor og
skib, sengotisk tårnunderdel og stærkt ombygget
våbenhus. I den romanske frådstensbygning er
ingen væsentlige enkeltheder bevaret. I sengotisk
tid fik koret hvælv, og tårn og våbenhus opførtes.
Ved en ombygning 1876 blev tårnet reduceret og
kom under tag med skibet. På den bevarede
triumfvæg er fremdraget en kalkmalet apostel
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Humlum Kirke, Ringkøbing amt (14D6). Ro
mansk kor og skib med sengotisk tårn og våben
hus fra 1954. Det romanske kor af granitkvadere
er noget ældre end skibet, som fortrinsvis er af
rå kamp. Mod n. har koret et tilmuret, romansk
vindue og skibet den tilmurede kvindedør. Mod
s. store, ret nye vinduer. Tårnet, hvis gavle mod
sædvane vender n.-s., har tidligere fungeret som
våbenhus. Koret har sengotisk hvælv, skibet
bjælkeloft. Renæssance altertavle, i midtfeltet et
maleri, udført af Anker Lund 1900. Velbevaret
messehagel med et sølvkrucifiks, årstallet 1694
og præsten P. Nygaards navn (død 1719, han
blev 1694 præst i Trankebar). Råt tilhugget
granitfont. Renæssance prædikestol, stærkt re
staureret. Klokke fra 14. årh. Flere gravsten fra
18. årh.
Hundborg Kirke, Thisted amt (17F3). Romansk
kor og skib i granitkvadere. Sengotisk v.-forlæn
gelse, opr. et tårn, hvis øvre stokværk blev ned
brudt 1686. 1880 blev v.-gavlen ommuret og fik
en klokkekam. Våbenhus fra 1896. Kirken er re
staureret 1962-63 ved arkitekterne Poul Hansen
og Ib Lydholm. Man fandt herunder en grav
hvælving under koret. Rige træskærerarbejder af
Søren Pedersen, Horsens, i bruskbarok fra 17.
årh.s slutning: Stor altertavle fyldt med figurer og
ornamentik. Storfeltet viser nadveren, topfeltet
korsfæstelsen, topornamentet opstandelsen. Præ
dikestol med ornamentale arkadefelter og store
hjørnefigurer. Lydhimlen var opr. fontehimmel.
Præstestolen n. for alteret har højt panelværk med
tilsvarende dør, nederst arkadefelter som prædikestolens, øverst ornamenterede, gennembrudte
felter. Degnestolen på alterets modsatte side har
forsidepanel, gavle og døre i aim. stadehøjde samt
himmel, malerierne er nyere. Pulpitur fra 18. årh.
med nyt orgel. På n.-væggen en oval trætavle fra
et tidligere korgitter med indskrifter på begge
sider fra 1649 og 1688. I skibets mure 2 romanske
gravsten.

Husby Kirke, Odense amt (20F2). Det opr. ro
manske kor og skib præges af senere ændringer.
I sengotisk tid opførtes et nyt og længere kor i
skibets bredde. På hver side af skibets ø.-fag op
førtes et stort kapel. Desuden opførtes et sen
gotisk tårn, der i 18. årh. blev nedbrudt til skibets
højde og inddraget i dette, som samtidig fik
hvælv ligesom koret. Mod v. opførtes et nyt,
svært tårn i en storladen barok arkitektur. Fra
høje postamenter stiger pilastre op til en stærkt

udladende gesims. Øverst en løgkuppel med
lanternespir. Desuden fik kapeller og kor svungne
kamgavle. Stærkt omdannet, sengotisk altertavle
med figurrigt Golgatarelief omgivet af apostle og
helgener i sider og topstykke samt akantusbarokke vinger fra o. 1700. Endnu 1589 havde
kirken 4 sidealtre. Romansk granitfont. Prædike
stol fra o. 1800 med fint, sengotisk snitværk i
felterne. Smukt barok orgelhus på v.-pulpitur.
Korsarmene er afskilt ved ensartede smedejerns
gitre fra 18. årh. Ndr. korsarm har senbarok
stukportal og rummer 7 stensarkofager for Wedellslægten. I midten hviler grev Chr. Wedell (død
1759), der ombyggede kirken. 1 s.-kapellet flere
kister, bl.a en stensarkofag med Wilhelm Fridrich
Giildencrone (død 1708), samt dennes epitafium.
I væggene flere ligsten fra 16. og 17. årh. og epi
tafier fra 18. årh. I en krypt under skibet er bl.a.
gravsat Hans Lindenov (død 1642). På kirke
gården et nyere gravsted for Wedell-slægten.
Hvedstrup Kirke, Københavns amt (116). Ro
mansk skib, gotisk tårn, sengotisk kor med sakri
sti og moderne våbenhus. Skibets kampestens
mure forhøjedes i gotisk tid og kort efter ind
byggedes hvælv. I beg. af 15. årh. opførtes tårnet
med overhvælvet tårnrum og arkade til skibet.
Kort efter fulgte det smukke sakristi (nu ligkapel)
med trappegavl og en usædvanlig blændingsdeko
ration. Det blev stående, da det romanske kor
o. 1500 blev erstattet af et langhuskor med blæn
dingsprydet trappegavl og krydshvælv. På våben
husloftet en tilmuret dør, formentlig til et for
svundet pulpitur. Kirken er restaureret 1965-68
ved arkitekt Preben Thorsen. Højrenæssance
altertavle, hvor midtfeltet i ny tid er omdannet
til en niche, hvori kirkens højgotiske korbue
krucifiks på unggotisk korstræ er indsat 1968.
Altersølv fra 1773. Sengotiske alterstager. Ro
mansk granitfont. Rig renæssance prædikestol
fra o. 1620 med relieffer af gravlæggelsen, op
standelsen, himmelfarten og dommedag. Stole
værk, præste- og degnestol fra midten af 17. årh.
Stor klokke fra 1521 med latinsk vers og relief
af Maria samt mindre klokke fra 1608. Inven
taret er istandsat af konservator Einar V. Jensen.

Hvidbjerg Kirke, Thisted amt, Thyholm (14A5).
O. 1260 blev Olav, bisp til Børglum, dræbt i
kirken af ridderen Jens Glob og hans mænd.
Bispen var Globs farbror, og H. C. Andersen har
i »Bispen til Børglum og hans Frænde« refereret
til dette mord. Romansk apsis, kor og skib i
granitkvadere samt sengotisk tårn og korsarms
lignende kapeller. Våbenhuse ved n.- og s.-dør
og en stor tilbygning i v. er forsvundet. Apsis er
afspærret til sakristi. Kor og skib har bjælke
lofter. Af de to kapeller blev det mindste mod s.
o. 1653 skilt fra skibet ved mur med vindue og
smedejernsdøre, overhvælvet og indrettet til
gravkapel for Caspar Gersdorf til Hindsels. Det
nordlige åbner sig mod skibet med en tvillingearkade og har bjælkeloft. Tårnrummet er over
hvælvet og har ny dør mod n. Muret alterbord,
skjult af et renæssancepanel. I apsiden et mindre
munkestensalterbord med helgengrav. Inter

essant altertavle med dele fra 4 stilperioder: sen
gotiske relieffer i brændt 1er fra o. 1500 (Kristi
korsbæring og en adskilt golgatascene), 1787
indsat i en højrenæssance altertavle (o. 1620),
som 1751 var omdannet og forsynet med største
delen af det nuværende træskærerarbejde og vin
gerne i rokoko. Topstykkets opstandelsesrelief
fra o. 1660 er indsat 1910. Romansk granitfont.
Sengotisk korbuekrucifiks. Renæssance prædike
stol fra 1596. Morsom hængefigur, Jonas og hval
fisken, i n.-kapellet. Jernbeslået dørfløj i s.-døren
med dørringsbeslag fra o. 1300. Gersdorf-slægtens
kister begravedes, og fra o. 1750 blev kapellet
gravplads for slægten Ørsnæs. To epitafier og
flere gravsten over sognepræster og ejere af
Hindsels.

Hvidbjerg Vestenaa Kirke, Thisted amt (17H2).
Den anselige kirke består af romansk apsis, kor
og skib i granitkvadere samt våbenhus fra 19.årh.
Et cirkelvindue i apsis og n.-vinduet i koret er
bevaret. En klokkestabel af strandingstømmer
bærer en klokke fra o. 1500. Romansk alterbord
med en lutheransk fløjaltertavle, i midten et
maleri fra 1707. Romansk granitfont med fad
fra o. 1575. Bruskbarok prædikestol med rigt
træskærerarbejde fra 1639, i alt 6 fag med arkader
og relieffer af de 4 evangelister, Kristus på korset
og opstandelsen. Hjørnefigurerne forestiller kar
dinaldyderne. Samtidig lydhimmel. I koret flere
gode gravsten fra 17. og 18. årh. Kirken er re
staureret 1964-65 ved arkitekterne Poul Hansen
og Ib Lydholm.
Hviding Kirke, Tønder amt (7A4). Allerede i
jernalderen har Hviding været en betydelig han
delsplads. I løbet af 11. årh. har den for alvor
udviklet sig som førende udskibningshavn, og i
det følgende par hundrede år bevarer byen denne
stilling. Først hen i 13. årh. overtog Ribe fø
ringen, muligvis fordi besejlingsforholdene af
Hviding ændrer sig. I overensstemmelse med
byens førende position påbegyndes o. 1150 op
førelsen af en meget anselig kirke, hvoraf nu kun
apsis, kor og skib står tilbage. Apsis og kor er
først opført af rhinsk tuf. Murene smykkes af
lisener under en rundbuefrise. Ca. 1150-1200 op
førtes skibets ø.-parti med en tilsvarende mur
dekoration. I beg. af 13. årh. forlængedes skibet,
og på hver side af forlængelsen rejstes et tårn med
en grundflade på 8 x 8 m. Dette v.-parti er således
ikke i slægt med Tveje Merløse og Fjenneslev
kirker, idet tårnene var to selvstændige bygninger
på hver side af en forhal med v.-portal. Kort
efter blev skibets romanske vinduer tilmuret, og
i stedet åbnedes nogle nye, meget højtsiddende i
unggotisk stil. Formentlig har det store kirke
anlæg skullet fuldføres med to sideskibe i østlig
forlængelse af tårnene. Sideskibene kom dog
aldrig i brug, idet der ikke er spor efter arkader i
skibets mure. O. 1530 styrtede tårnene sammen,
og den nuværende v.-forlængelse blev opført.
Tagrytteren er fra 1880 og våbenhuset fra 1907.
Tagværkerne er de opr. (korets nummereret med
runer). Kirkens bygningshistorie blev 1964-66
undersøgt af arkitekt Knud Krogh, National-
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museet, mens arkitekt Rolf Graae afsluttede med
en restaurering 1967. På n.-væggen rester af kalk
malerier fra o. 1300, bl.a. en hanseatisk kogge,
der ligger for anker. Det flade træloft er bemalet
i 18. årh., bl.a. med kongeinitialer. Sengotisk
fløjaltertavle fra o. 1520. Midterpartiet er en
sjælden og interessant fremstilling: i en stor rosen
krans hænger den korsfæstede, omgivet af talrige
figurer, øverst Gudfader, Maria og engle, der
under profeter, apostle, helgener og helgeninder.
Uden for kransen knæler verdslige og gejstlige.
I fløjene scener af ærkeenglen Mikaels historie
og i predellaen 15 nødhjælpere. Desuden et nyere
fodstykke fra 1682. I triumfvæggen en sidealter
tavle fra 15. årh.s slutn. med 3 figurer: Anna
Selvtredje, Maria og en anden kvinde, på fløjene
malede helgeninder. Senromansk døbefont i én
Wesersandsten. Prædikestol fra 1767 med evan
gelistfigurer og akantusværk. Et pulpitur fra
1783 med orgel stod opr. midt i skibet, men flyt
tedes efter megen strid i menigheden (nævnt i en
indskrift) ned i v.-enden. Flere epitafier. Ved
restaureringen opstilledes nogle stolestader med
låger fra 18. årh. (stod tidl. i Brøns Kirke).
Hvilsom Kirke, Viborg amt (15B5). Den inter
essante kirke består af romansk kor, skib og
tårnunderdel samt våbenhus mod n. fra 19. årh.
I granitkvadermurene er begge de rundbuede døre
bevaret, den sydlige tilmuret. Korgavlen har
både det traditionelle, rundbuede vindue og to
cirkulære lysåbninger. Interessantest er det ro
manske tårnparti, der åbner sig til skibet med
en dobbeltarkade, båret af en svær granitsøjle
med mandshoveder på kapitælen. Tårnoverdelen
er stærkt ommuret i nyere tid ligesom kirkens
øvrige murværk. Hele bygningen har bjælke
lofter. Altertavlen rummer renæssance-dele, men
er noget omdannet og forsynet med malerier midt
i 19. årh. Romansk granitfont. Renæssance præ
dikestol fra beg. af 17. årh. med overmalede bil
leder i felterne. Skriftløs klokke fra 13. årh.
Hyllested Kirke, Randers amt (16G7). Romansk
kor og skib med sengotisk tårn og våbenhus. Det
romanske murværk står næsten urørt, kun vin
duerne er ændret, men tilmurede vinduer i kor
gavlen og skibets n.-mur kan spores. I senmiddel
alderen fik kirken hvælv, og tårnet opførtes med
n.-s.vendte gavle. Våbenhuset har smuk blæn
dingsgavl og faste murede bænke. I 1965-66
konserverede O. Hellevik en række kalkmalerier,
bl.a. af »Brarupmesteren« fra o. 1500: Synde
faldet, uddrivelsen, Adam pløjer, skabelsen og
Mikael dræber dragen. Desuden dyrefigurer og
ejendommelige dyreplagerier. Senbarok alter
tavle med maleri fra 1910 (H. H. Schou: »Kristus
og Børnene«). En kridtstensblok med helgengrav
er bevaret fra det opr. alterbord. Romansk font
med løvefigurer. Prædikestol fra 18. årh. På
væggene panelfelter, formentlig fra et 17. årh.spulpitur. Kirken er restaureret 1964-67 ved arki
tekterne N. M. Buhl og H. E. Klithøj. Ved
denne lejlighed opstilledes et nyt alterbord hvori
er indsat nogle sengotiske figurer, stoleværket
blev fornyet og der kom nyt orgel.
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Højby Kirke, Holbæk amt (2B9). Den anselige
kirke rummer interessante gotiske kalkmalerier.
Bygningen omfatter et romansk kor og skib af
kampesten med hvælvinger fra o. 1350, tårn fra
beg. af 15. årh. samt våbenhus, kapel og sakristi,
der er fra sengotisk tid ligesom tårnets blændings
gavle. I forbindelse med en restaurering foretog
Nationalmuseet 1961-62 en udgravning i kirken.
Under korgulvet fandtes en grav med blystumper,
der kunne samles til en kalk og disk fra slutn. af
14. årh. Det var lagt som gravgods hos en fornem
gejstlig, der gennem et kalkmaleri på korets
n.-væg blev identificeret som Niels Jacobsen
Finkenow. Dronning Margrethe udnævnte ham
1382 til Norges biskop - meget mod nordmændenes vilje. Dødsåret kendes ikke. Undersøgel
serne afslørede desuden, at den romanske døbe
font opr. har stået på en forhøjning midt i skibet.
Kalkmalerierne er højgotiske, malet o. 1380: I
koret den opstandne Kristus, siddende i en regn
bueoval. Gabriel blæser dommedagsbasun og
Mikael vejer sjæle - det er to af landets smukkeste
kalkmalerier. På n.-væggen en uidentificeret hel
gen og Finkenow, der knæler oven over et opstan
delsessymbol. I skibets 1. fag Skt. Laurentii mar
tyrium og Hellig Olavs kapsejlads. I 2. fag fødsels
historien og Skt. Jørgen. I 3. fag helgenlegender
(Skt. Stefan, Jakob og Eligius) og et billede på
livets forkrænkelighed. Romansk alterbord med
panel fra o. 1575. Sengotisk, 3-fløjet skabsaltertavle med korsfæstelsen i midtskabet og fødselsog lidelseshistorien på fløjene. Sengotisk kor
buekrucifiks. Prædikestol fra 1656. Smukke stole
stader fra 1555 med bl.a. medaljoner og forskel
lige våben. Præstestol fra o. 1660. To epitafier og
i våbenhuset to romanske gravsten. Klokke fra
1518 af den berømte klokkestøber Johannes
Fastenowe.
Højelse Kirke, Københavns amt (4C5). Kirken
omfatter romansk skib med gotisk tårn, ø.-forlængelse, sakristi og tilbygning mod s. I 14. årh.
indbyggedes hvælv, og tårnets to nederste stok
værk opførtes med en bred arkade til skibet. I
16. årh. fik tårnrummet hvælv og klokkestokværket tilføjedes. Tårnet er usædvanlig svært, og
dets mellemste stokværk har antagelig været maga
sin for tiendekorn. O. 1450 forhøjedes skibets
mure, og det romanske kor erstattedes af et stort
langhuskor. Tilbygningen, der dækker hele skibets
s.-side, er delt i to rum, hvoraf det vestligste er
våbenhus, det andet kapel med arkade til skibet.
I de 3 østligste hvælvfag er der sengotiske kalk
malerier fra o. 1460. I korfaget Treenigheden med
Faderen, der holder sin korsfæstede søn foran sig,
mens Hellingsåndsduen svæver ved hans bryst.
Desuden en tiggerhelgen, David og Salomon og
Samsons kamp med løven. I næste fag dommedag
med Kristus, Maria og Johannes Døber og mod
s. Skt. Jørgen og dragen. I v.-faget skabelsen,
syndefaldet, uddrivelsen og Adam og Eva, der
graver og spinder. Altertavle i nyklassisk stil fra
1795 med maleri, »Kristus og de små børn« af
F. Storch 1863. Barok alterkalk fra 1671, sygekalk fra 1794 og sølvlyseslukker fra 1716. Mo
derne granitfont i romansk stil. Højrenæssance

prædikestol fra 1595 med relieffer af Paulus,
Johannes, Kristus, Peder og Jakob d. æ. To klok
ker, den ældste fra 1517 støbt af Fastenowe.

Højer Kirke, Tønder amt (7G4). Romansk skib,
senromansk kor og korsarmskapeller samt tårn
og våbenhus fra gotikken. Den romanske kirke
havde opr. kor med apsis, men allerede i slutn. af
13. årh. byggedes et nyt, overhvælvet kor uden
apsis, og skibet fik hvælv. I våbenhuset fra o. 1300
en kalkgrav med trælem og en blystøberkamin
fra 18. årh. Årstallet 1781 på tårnet henviser til
skalmuringer, fornyet 1923. Inventaret præges af
en restaurering 1954-56 ved arkitekt Th. Hav
ning. Gotisk fløjaltertavle fra o. 1425, formentlig
skåret på et lybsk værksted. Midtskab og fløje
deles i 2 etager af et vandret bånd, og hver etage
har ét stort og 4 mindre felter i midtskabet samt
3 felter i hver fløj. Midtfelterne skildrer himmel
kroningen og Petri korsfæstelse. De øvrige felter
rummer hver én figur. På fløjenes udvendige sider
aldrig overmalede billeder: 4 scener af Petruslegenden, der ligesom figurerne er skildret i en
mild og rolig stil. Romansk font af sort Namurkalksten med 4 menneskehoveder og barok fonte
himmel fra 1685, i lanternen en figurgruppe af
Johannes, der døber Jesus. Interessant, sen
romansk korbuekrucifiksgruppe, noget skæmmet
af staffering 1904. De store sidefigurer står under
hver sin korsarm på en firkantet ramme, der for
binder korsets fod og armenes ender. Ny præ
dikestol med felter fra den opr. stol fra 1591. Epi
tafium fra 1792, mindetavle over krigsofre og flere
gravsten.
Højst Kirke, Tønder amt (7F9). Til den velbe
varede romanske teglstenskirke slutter sig et gotisk
tårn og våbenhus fra o. 1750. De romanske byg
ningsdele smykkes øverst af friser. Våbenhuset
har barokgavl og et smukt dørparti. Det hvælvede
tårnrum har arkade til skibet. Skib og kor har
gotiske ribbehvælv, smykket med kalkmalede
dekorationer fra 1501. Hvælvene dækker delvis
de bevarede sidealternicher n. og s. for triumf
buen. Apsiden har træhvælv fra 1852. Gotisk
fløjaltertavle fra slutn. af 15. årh. I midtfeltet en
Golgata-scene, i sideskabene 12 apostelfigurer.
1702 fik tavlen bl.a. et topstykke med Kristusmedaljon samt staffering. Kalk og disk fra beg.
af 17. årh. Romansk granitfont. Renæssance
prædikestol med karnap, i felterne relieffer over
Kristi liv. På n.-væggen korbuekrucifiks med
figur fra 1744 og sidefigurer fra o. 1500. I et side-

Hørningplanken.

Korpartiet, Hojer Kirke.

alterskab en Maria med barnet, figuren stod opr.
i et andet, nu forsvundet skab.
Hørning Kirke, Randers amt (15G12). Ved en
restaurering 1886-88 fandtes i korgavlens mur
kerne en egeplanke fra o. 1050, der har siddet
som hammerbånd i en trækirke. »Hørningplanken« (nu på Nationalmuseet) har et udskåret
ornament meget lig den store Jellingstens, se ill.
Selve slangen har været gul med rød nakketop
på sort bundfarve. På plankens inderside har
været malede vinranker. I forbindelse med en
omfattende restaurering 1960-64 udgravede ar
kitekt Knud Krogh fra Nationalmuseet kirkens
gulve. Midt i den nuværende korsskæring fandtes
tydelige spor af en lille trækirke med kor og skib
samt fritstående, tømret klokkehus. Herunder
fandtes spor af en lidt ældre gravhøj, der var
blevet planeret ved trækirkens opførelse. Interessantest var imidlertid gravkammeret, hvis sam
menstyrtede trækonstruktion lod sig rekonstru
ere. Kammeret rummede en kvindegrav fra 10.
årh., og blandt gravgodset fandtes det hidtil
ældst kendte bord i Danmark. Gravstuen sva
rede i sin form til gravkammeret i den nordlige
Jellinghøj. Bygning og inventar blev restaureret
af arkitekt Edvard Thomsen. Den nuværende kir
kes romanske kor og skib er opført af granit
kvadere, og 4 vinduer samt n.-døren er bevaret.
I senmiddelalderen tilføjedes overhvælvede kors
arme i n. og s., tårn med hvælvet underrum, der
tjener som våbenhus, samt hvælvinger i skib og
kor. En barok sandstensportal på tårnet bærer
årstallet 1726, og det 8-kantede spir er forment
lig fra samme tid. I slutn. af 17. årh. fik alle
hvælvinger prægtige stukdekorationer. Udskåret
barok altertavle med senere malerier. Alter
skranke med en række udskårne figurer fra en
sengotisk fløjaltertavle. Stort dåbsfad fra slutn.
af 17. årh. i drevet sølv, opbevares sammen med
kirkens kar i et skab i korvæggen. Døbefont af
smedejern fra 1649. Rigt udskåret prædikestol
med lydhimmel fra 1641.1 kirkens v.-ende en her
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skabsstol (noget reduceret) for oberst Hans
Friis (død 1697). Der var opr. adgang til stolen
gennem en dør i muren mellem skib og tårn. I
sdr. korsarm er ophængt en lille senmiddelalderlig
altertavle, formentlig brugt af obersten i felten
og på rejser. Hans Friis lod ndr. korsarm ind
rette til gravkapel. Et stort marmorepitafium
viser obersten (i fri skulptur) knælende mellem
relieffer af hans to hustruer.
Janderup Kirke, Ribe amt (9C4). Romansk kor
og skib i tuf og granit. I senmiddelalderen til
føjedes i munkesten et sakristi ved korets n.-side
og et anseligt tårn med hvælvet underrum, der
nu fungerer som våbenhus. Indvendig står
triumfbuen urørt, og kor og skib har gotiske
hvælv med kalkmalede dekorationer fra beg. af
16. årh. på ribber og gjordbuer. Anselig sen
renæssance altertavle, skænket 1645. I hoved
feltet, sidevingerne og topstykket malerier, bl. a.
nadveren. Øverst en Frelser-figur. I sakristiet en
velbevaret skriftestol fra o. 1730 med knæfald
og skranke, ved indgangen en dørfløj med maleri
fra 18. årh. I skibets tilmurede dørnicher en ma
donna- og en bispefigur fra forsvundne, katolske
sidealtre. Romansk granitfont under udskåret
himmel fra 1652. Korbuekrucifiks fra o. 1300 på
opr. plads. Rig renæssance prædikestol fra o.
1600 med malerier fra 18. årh. Rokoko orgel fra
1744 med orgelværk fra 1967 på pulpitur med
malede apostelfigurer. Stort kirkeskib fra 1776.

Jannerup Kirke, Thisted amt (17F3). Det roman
ske kor af kvadere opførtes muligvis i tilslutning til
et skib af træ, idet der ikke findes spor af et ro
mansk kvaderstensskib. Træskibet må have
stået indtil o. 1500, da det nuværende skib op
førtes af munkesten med enkelte kvadere, bl. a. en
tidligere alterbordsplade med helgengrav. Mod
n. er senere opført et våbenhus og i 19. årh. to
klokkepiller ved v.-gavlen. Kirkens ydre er delvis
ommuret 1896. Korinteriøret er et af landsdelens
rigeste. Bræddeloftet blev 1722 bemalet af Anders
Gundal: »Enkens Skærv«. Den rige altertavle,
udført 1648 af Peder Jensen Kolding 3-deles af
apostelfigurer. I midtfeltet en nadverfremstilling
og i toppen en korsfæstelsesgruppe. Tavlen flan
keres af skrifte- og degnestol fra 1688 og -93.
Romansk granitfont. Skibets loft har været de
koreret med 44 allegoriske malerier fra 1734.
Rigt skåret prædikestol fra o. 1640 med Sparre
og Rodsteens våben. 1 koret en senbarok armstol.
En messehagel med guldgalloner fra 1768 hænger
i præstestolen. Lysekrone fra o. 1575. Det rige
inventar skyldes de mange gaver, der blev lagt i
pengeblokken, særlig af søfolk, der havde været
i havsnød. Kirken var kendt som »den hellige
kirke«, viet Skt. Andreas. Arkitekterne Poul
Hansen og Ib Lydholm påbegynder i løbet af
1968 en restaurering af kirken.
Jegerup Kirke, Haderslev amt (10K3). Kirken
omfatter romansk kor og skib, sengotisk våben
hus og tårn samt et sakristi fra 1905. Koret og
skibets østlige del er af store granitkvadere, resten
af skibet er af rå kamp. Det overhvælvede tårn
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rum har arkade til skibet, tårnets klokkekvist er
fra 1838. Altertavlen fra 1614 stammer fra Øsby
og blev noget reduceret ved overflytningen. Male
rierne er fra 1769 og forestiller nadveren, Isaks
ofring og Kristus på korset. Den tidl. altertavle
fra 1620 hænger i skibet, dens malerier er udført
af J. Th. Skovgaard 1949. Fra en katolsk alter
tavle, o. 1400, er bevaret 12 godt skårne apostel
figurer, der sammen med to unggotiske figurer
(o. 1275) af Maria med barnet og Johannes
Evangelist er indsat i et nyt alterskab. Interessant
romansk granitfont med arkader, foden prydes
af relieffer af en kirke med tvillingetårne, og på
hjørnerne står figurer af to mænd og to kvinder.
Unggotisk korbuekrucifiks. Prædikestol og stole
værk fra 1833.

Jelling Kirke, Vejle amt (12K4). Midt mellem de
to store Jellinghøje ligger kirken. Ved dens s.-side
står de to berømte runesten, og hele anlægget er
vort interessanteste minde om overgangen mellem
hedenskab og kristendom. Den videnskabelige
forskning i Jelling er langtfra afsluttet, og spørgs
målet, om der har ligget et hedensk tempel eller
vi på stedet, er ubesvaret. Det er dog givet, at de
to høje og den rest af en stensætning, der er fundet
under s.-højen, har sit udspring i hedenskaben.
Formentlig lod Gorm den Gamle opkaste den
nordlige høj over et stort træ-gravkammer (se
også Hørning Kirke) til sin dronning Thyra.
»Gorm Konge gjorde disse kumier efter Thyre sin
kone, Danmarks bod«, beretter den lille sten.
Deres søn Harald Blåtand lod Gorm gravsætte i
samme høj, men opkastede s.-højen som et tomt
minde over ham. Harald blev senere kristnet (se
Tamdrup Kirke) og rejste den store runesten med
Nordens ældste Kristusfigur indrammet af tidens
karakteristiske båndslyngninger. Indskriften ly
der: »Harald konge bød gøre disse kumier efter
Gorm sin fader og efter Thyre sin moder, den
Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge
og gjorde danerne kristne« (o. 980). Han opførte
desuden en trækirke mellem højene og overførte
antagelig forældrenes lig enten til denne eller til
en trækirke i Roskilde (i overensstemmelse med
kristen begravelsesskik). Arkitekt Knud Krogh,
Nationalmuseet, indledte 1965 en række under
søgelser og udgravninger der viser, at Haraids
kirke ikke var den første på stedet, med mindre
han byggede to. Under gulvet blev der fundet
spor af to meget store træbygninger, næsten af
samme dimensioner som den nuværende kirke.
På den ældste træbygning var stolperne gravet
ned i jorden, mens den yngste har hvilet på en
række syldsten. Den syldsatte kirke er formentlig
bygget ca. 960-985, efter at den foregående var
brændt (der fandtes ingen holdepunkter for, at
den første bygning, som tidligere antaget, var et
hedensk tempel). Også Haraids kirke brændte, og
senest o. 1100 blev den romanske frådstenskirke
opført. Den hører til vore ældste stenkirker og er
af betydelige dimensioner for sin tid. Kun et
rundbuet, smiget vindue i korets ø.-gavl er opr.
I sengotisk tid opførtes det lavstammede tårn,
våbenhuset er af nyere dato. Kor og skib har
bjælkelofter, men koret har en tid haft hvælv.

1874 faldt det østlige hvælv ned og afslørede ro
manske kalkmalerier, hvorefter det andet hvælv
nedtoges. Billederne, udført o. 1100, var forment
lig landets ældste, men murværket var så ringe,
at det måtte fornys, og de nuværende malerier
er derfor kun kopier. De viser Jesu fødsel, dåb og
fremstilling for Pilatus. På korets s.-væg kalkma
lerier fra 1926 af J. Th. Skovgaard, der også har
udført glasmosaikken over det nye frådstensalter.
6 apostelfigurer i skibet stammer fra en sengotisk
altertavle (o. 1500). Svære barokke alterstager.
Romansk granitfont. Barok prædikestol fra slutn.
af 17. årh. med Chr. V’s navnetræk på lydhimlen.
Over s.-døren et lille sølvkrucifiks. Series pasto
rum i et omdannet sandstensepitafium. Der er
fundet rester af et epitafium over en sognepræst,
gift med enken efter sin forgænger, som svensker
ne i krigen 1627-29 ifølge overleveringer hængte i
hans eget skæg.
Jernved Kirke, Ribe amt (9G9). Den anselige,
højmurede tufstenskirke er en af Ribeegnens
ældste. Den romanske apsis, kor og skib opførtes
o. 1150 med en rig udsmykning af murene, som
næsten er fuldt bevaret. Apsis og kor måtte om
bygges 1865 i mursten, men hele udsmykningen
blev nøje gentaget. Apsis er rigest med 5 arkader,
delt af søjler med granitbase og -kapitæl. Kor og
skib deles af lisener med en rundbuefrise for
oven. Apsiden har 3, koret 4 rekonstruerede vin
duer, mens skibets døre er bevaret og flere vin
duer spores. Et sengotisk tårn er tilføjet i v. med
hvælvet underrum, der åbner sig til skibet. Også
våbenhuset er sengotisk. Smuk, sengotisk fløj
altertavle fra o. 1510. I midtskabet Maria flan
keret af 2 helgener. I fløjene apostlene i 2 rækker
og over skabet et lille, samtidigt krucifiks. Kor
buekrucifiks i 14. årh.s stil, men muligvis en senere
stilkopi. Romansk granitfont. Ungrenæssance
prædikestol med akantusfyldinger, udført 1585
af Anders Snedker. Lydhimmel fra 1603. Svær
egetræsdør fra 15. årh. i våbenhuset. I dets hjørne
er indmuret et groft hugget vievandskar af granit.
Klokke fra 1444 med minuskelindskrift og relief
af Skt. Nicolai.
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Jetsmark Kirke, Hjørring amt (18A4). Kirken er
fyldt med interessante sengotiske kalmalerier.
Den omfatter romansk apsis, kor og skib med
senmiddelalderligt tårn og våbenhus. De roman
ske bygningsafsnit er opført af granitkvadere, og
et opr. vindue i apsis har to evangelistsymboler
indhugget i overliggeren. Tårnet er opført af
kvadere fra skibets v.-gavl samt tegl. Apsis er skilt
fra koret og fungerer som sakristi. En udhulet
egebjælke i skillemuren tjener som monstrans
skab. De sengotiske hvælv er bemalet 1474: i en
blænding over monstransskabet 4 helgener, der
over dommedag med den tronende Kristus. Kor
hvælvet smykkes af evangelistsymboler og hellige
personer, bl. a. de 4 kirkefædre, Moses og David.
I skibets 1. hvælvfag bl.a. scener fra fødsels- og
barndomshistorien, Jesus som urtegårdsmand og
den vantro Thomas. I 2. fag bl.a. pinsefesten,
barnemordet og himmelfarten. 3. fag skildrer
korsfæstelsen, nedfarten til dødsriget, flere hel
gener m. m. På korets n.-væg er desuden spor af
kalkmalerier fra o. 1350 forestillende Adam og
Eva. Altertavlen, der af hensyn til kalkmalerierne
hænger over triumfbuen, er en protestantisk
fløjtavle fra slutn. af 16. årh. med et nyere maleri.
Ny døbefont af sandsten. Renæssance prædikestol
med relieffer af lidelseshistorien. I våbenhuset en
runesten: »Hove satte stenen efter sine brødre
Thorlak og Ride«.

Jægersborg Kirke, Københavns amt, se under
moderne kirker.

Gotisk alterskab, Jernved Kirke.

Jørlunde Kirke, Frederiksborg amt (1F6). Den
anselige, romanske frådstensbygning er opført af
Hvide-slægten i slutn. af 12. årh. og er særlig
interessant på grund af sine samtidige kalkmale
rier. Kun kor og skib er bevaret, men mod ø. har
kirken haft apsis og mod v. et romansk tårnparti,
formentlig med pulpitur til herremanden. Senere
ændringer og et svært kvaderfuget pudslag har
udvisket opr. detaljer. O. 1350 fik kor og skib
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Moltkes Kapel, Karise Kirke.

hvælv, og det nuværende store v.-tårn opførtes
med en usædvanlig trappeføring i v.-muren. Gavl
toppen er sengotisk. Byggeperioden sluttede med
et fint detaljeret våbenhus mod n. O. 1500 blev
apsis erstattet af en kort korforlængelse og et sa
kristi opførtes mod n. Ved en restaurering 1864
fandtes kalkmalerierne (og to kranier i sakristiets
murværk, ifølge sagnet en præste- og en skovrider
kone, der stredes om stolerangen). Malerierne er
genrestaureret 1964. På korets n.-væg indtoget i
Jerusalem og nadveren. I korbuen holder to engle
en topmedaljon med Guds-lammet. På triumf
væggen, delvis dækket af hvælvene, Lazarus’ op
vækkelse og gæstebudet hos ham, Judaskysset
og Peter, der hugger øret af Malkus, samt kors
fæstelsen. Mellem de smukt og harmonisk kom
ponerede billeder er der raffineret ornamentik.
Hvælvribberne har sengotiske ornamenter fra o.
1450. Renæssance altertavle fra 1613, i slægt med
Slangerups tavle. I storfeltet en oliemalet kruci
fiksgruppe, i topfeltet opstandelsen. Romansk
granitfont. Prædikestol fra o. 1830. Dele af et
korgitter og et pulpitur fra o. 1660 er nu sammen
sat til præste- og degnestole.
Karby Kirke, Thisted amt (17J4). Romansk apsis,
kor og skib med sengotisk våbenhus, v.-forlængelse, tårn, sakristi og kapel. De romanske granitkvadermure er delvis ændrede. Den smukke apsis
er noget nedskåret, men prydes stadig af en ge
simsfrise med rundbuefelter og to pilastre. Det
tilmurede ø.-vindue flankeres af to kvadere med
løverelief. Våbenhuset af munkesten (nu red
skabsrum) er formentlig første tilbygning. Der
efter fulgte v.-forlængelsen og tårnet, der nu fun
gerer som våbenhus. Kapellet, hvori er benyttet
en del kvadere fra koret, har rundbuet arkade til
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skibet og bjælkeloft som dette. Sakristiet har
hvælv med kalkmalerier fra o. 1700 af evange
listerne, akantusranker m. m. Muret alterbord
med monolitplade, helgengrav og gemmeniche på
bagsiden. Af det rige inventar kan nævnes:
Bruskbarok altertavle fra 1690 med maleri fra
1920, det opr. maleri hænger i skibet. Romansk
granitfont under barok fontehimmel. Lille kor
buekrucifiks fra o. 1700. Renæssance prædikestol
(opgang gennem triumfmuren) med malerier fra
1703. Stoleværket er hovedsagelig fra renæssan
cen, de to østligste er rigt smykkede herskabs
stole med Kaas og Vinds våben. Pulpitur fra 1680
med opr. malerier og orgel fra 1904. To series
pastorum, den ældste fra slutn. af 17. årh. er for
met som et skab. Epitafium fra 17. årh. og flere
gravsten, den ældste fra 14. årh. (i kapellets s.mur).
Karise Kirke, Præstø amt (4G6). Kirken med
Moltkes anselige gravkapel er i flere henseender
interessant. Munkestensbygningen i romansk
gotisk overgangsstil var beregnet på forsvar, og
opførelsen er sikkert dateret, idet herremanden
Peter Olafsøn af Karise testamenterede 12 mark
til indvielsen 1261. Kor, skib og tårn er opført
samtidig. En trappe i tårnets murværk gav adgang
til næste stokværk. Herfra førte en dør ud til
skibets næsten flade tag, som man skulle over for
at komme til korets 2. stokværk, hvis vindues
løse rum var kirkens sidste tilflugtssted. Det kaldes
stadig »Fru Merets kammer«, idet fruen siges at
have søgt tilflugt her, da sørøvere ødelagde hendes
slot. Skibets tag nåede kun murenes inderkant,
idet disse kronedes af et brystværn med skydeskår.
Dets tagværk er senere ændret, men skibet er
stadig lavere end koret. I gotisk tid blev tårnets

øvre dele ombygget og fik trappegavle, og et stort
våbenhus opførtes med bælter af kridtkvadere og
2 arkader til skibet. I det indre er den opr. byg
ning mere gotisk i sit præg, bl.a. hvælvene og den
spidse triumfbue. Kalkmalerierne er fra opførel
sestiden. I skibet en enkel dekoration på hvælvene,
på korets n.-væg rester af en apostelrække, på
pillerne mellem vinduesnicherne Maria og Jo
hannes (måske i tilknytning til et forsvundet alter
krucifiks), i midternichen en konge og en bisp.
Nyt, muret alterbord med egetræskrucifiks. En
tavle med maleri fra o. 1850 er nu i våbenhuset.
Bruskbarok prædikestol fra o. 1630 med evange
listfigurer. Moltkes kapel mod s. påbegyndtes af
Jardin og fuldførtes af eleven Harsdorff 1766-69.
Den nyklassiske bygnings kvadratiske grundplan
er større end skibets længde, og en helt ny rundkir
ke var opr. planlagt. Kapellets ydre deles af blændnicher og pilastre. Det indre er fornemt afstemt
med marmordetaljer og rigt stukloft på 4 søjler.
Midt for indgangen A.G. greve Moltkes marmor
sarkofag, flankeret af sarkofager med grevens
2 hustruer. Desuden 2 dobbelte sarkofager med
J. G. greve M. (død 1818) og hustru samt A. W.
M. (død 1864) og 2 hustruer. I 2 moderne sarko
fager er nedsat 2 andre kister. Kister fra grav
krypten nedenunder er nu begravet i et familie
gravsted på kirkegården.
Karlebo Kirke, Frederiksborg amt (1D9). Af den
romanske kampestenskirke er kun skibets side
mure bevaret. I senromansk-unggotisk tid fjer
nedes det gamle kor, skibet forlængedes mod ø.
og et nyt kor og to korsarme opførtes i ensartede
dimensioner. I gotisk tid opførtes det store v.tårn, og skibets ø.-fag og tilbygningerne fik hvælv.
I renæssancen fik den sidste del af skibet hvælv,
og senere opførtes et sakristi på n.-siden af koret.
Smuk højrenæssance altertavle fra 1597 med
maleri af Chr. Schleisner fra o. 1870. Gotiske
alterstager. Renæssance prædikestol fra o. 1600.
Orgel i søndre korsarm. Kirken er restaureret
1963 ved arkitekt Rolf Graae.

Karlslunde Kirke, Københavns amt (4A6). Kir
ken omfatter et romansk kridtkvaderskib med
gotisk tårn, våbenhus og langhuskor i munke
sten. Kun skibets langmure er bevaret med begge
døråbninger intakte, n.-døren dog tilmuret. Den
rundbuede s.-dør til våbenhuset er usædvanligt
udformet med 3 omløbende rundstave. Tårnet er
opført o. 1400, i dets v.-mur er indsat en romansk
billedkvader, formentlig af en hest. I slutn. af
15. årh. erstattedes det romanske kor af et nyt i
skibets bredde. Ø.-enden var opr. afskilt til
sakristi. Skibet fik hvælv, da koret opførtes, og
ribber og buer udsmykkedes 1910 i gotisk stil.
Kirken rummer smukke træskærerarbejder, bl.a.
af barokmesteren Caspar Lubbeke (altertavle,
korbuekrucifiks og stoledøre). Altertavlen og
-panelet er udført i 1660’erne. Den ualmindelig
rige og velbevarede tavle har i storfeltet et relief
af nadveren. Krucifikset med sidefigurer er skåret
efter middelalderlige forbilleder og har formo
dentlig stået på et korgitter. Sengotiske alter
stager. Romansk granitfont med stort kobberlåg

Portrætfigur af Jacob Hog, Kastbjerg Kirke.

fra 18. årh. Renæssance prædikestol af Brix
Snedker. I felterne relieffer af gravlæggelsen, op
standelsen, himmelfarten og dommedag. Re
næssance stolestader med Lubbekes døre. To
epitafier og to gravsten fra 17. årh. over sogne
præster.
Kastbjerg Kirke, Randers amt (15B12). Romansk
kor og skib med sengotisk tårn og våbenhus fra
19. årh. Begge døre med tovstav på karmene og
tympanon med løvefigurer er bevaret, den nord
lige tilmuret. Triumfvæggen er formentlig fjernet,
da kor og skib fik hvælv, som smykkes med et
kalkmalet sparremønster. På væggene flere ind
vielseskors. Alterbordspanel fra o. 1660. Høj
renæssance altertavle med Jakob Høg og Elisabeth
Sehesteds våben og maleri fra 19. årh. Smuk sen
gotisk kalk. 8-kantet egetræsfont med himmel
fra o. 1660. Prædikestol fra 1655. Storslået, malet
stenepitafium med legemsstore figurer af J. H.
(død 1610) og E. S. (død 1600). Dobbeltepitafium
over provst Villads Nielssøn (død 1681) og
hustru, der er begravede i Udbyneder, hvor kirke
ejeren ikke ville have epitafiet. Kirken er re
staureret 1967 ved arkitekterne Inger og Jo
hannes Exner.
Keldby Kirke, Præstø amt (6B8). Kirkens mange
og rige kalkmalerier fra 3 perioder er et af landets
største, samlede opbud. Den romanske munke
stensbygning fra 1200-50 har sengotisk tårn mod
v. og sakristi fra o. 1700 på korets ø.-gavl. O.
1480 forhøjedes murene, kor og skib fik hvælv,
og lidt senere opførtes tårnet, der også er våben
hus. Kalkmalerierne fremdroges 1883 af J. Kornerup og er restaureret 1933-34. Ældst er billederne
på korets vægge, fra o. 1275. På ø.-væggen rester
af en apostelrække, der har flankeret et Kristusbillede over alteret. De øvrige vægge har billeder
i 2 rækker, mod s. skabelsen, dele af Jesu fødsels
historie og hellig tre konger hos Herodes, mod
v. er kongerne på vej, og over triumfbuen Jeru
salem samt Adam og Eva. Mod n. indtoget i
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Skibet med kalkmaleri, Keldby Kirke.

Jerusalem, nadveren og Kain og Abels offer.
På skibets vægge mere livfulde, unggotiske male
rier fra o. 1325: Over triumfbuen dommedag med
den tronende treenighed omgivet af hellige og for
dømte. Nederst t.v. et korsfæstelsesbillede, der
formentlig har tilhørt et sidealter. N.-væggens an
selige dekoration har muligvis forbilleder i da
tidens vægtæpper. I 5 rækker (den øverste delvis
ødelagt af hvælvene) skildres fra oven gammelte
stamentlige optrin. Joakim og Annas legende, Jesu
fødsel m. m. Hvælvene i skibet er bemalet o. 1480
af »Elmelundemesteren«. I første fag dommedag,
bebudelsen, Jesu fødsel og dåben. I andet fag
barnemordet og legenden om det hastigt voksende
sædekorn, flugten til Ægypten, syndefaldet og
uddrivelsen af Paradis. Desuden den fattiges og
riges bøn til Frelseren. Den sengotiske altertavle
fra o. 1500 er interessant ved i midtskabet at have
en stor figur af Andreas med sit kors, omgivet af
4 relieffer af hans legende. I fløjene de 11 andre
apostle og en bispehelgen. Alterbiblen er Fr.
IPs udgave fra 1589 (ny indbinding). Romansk
døbefont. Ungrenæssance prædikestol fra 1586
og samtidig degnestol. Flere gravminder, bl.a.
figursten over Henning Moltke (død 1326) og
familie.
Ketting Kirke, Sønderborg amt (8G9). Stort ro
mansk tårn samt langhus og sakristi fra 1773.
Spor i det meget brede tårn viser, at det roman
ske skib og kor har været anselige. Tårnet i 4
stokværk fra beg. af 13. årh. er et af de bedst be
varede alsiske kirketårne fra romansk tid, op
ført af munkesten med kerne af kamp, jord og
sten. Tårnrummet, nu våbenhus og materialrum,
har formentlig også opr. haft 2 arkader til skibet.
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I gotisk tid ændredes bl.a. arkaderne, v.-muren
fik en (nu tilmuret) portal og indvendig opmuredes
piller til støtte for en klokkestol. Langhuset har
hjørnelisener, 4 vinduer i hver langmur og sakri
sti i ø. Indvendig er hjørnerne afrundede, og
der er bjælkeloft. Altertavle fra 1743 flankeret af
lange, lukkede stole. I storstykket, flankeret af
søjler, et maleri fra 1788. Trædøbefont fra 1772.
Unggotisk korbuekrucifiks fra o. 1300 på yngre,
gotisk kors, restaureret 1946. Tilhørende side
figurer er nu anbragt i koret på en præste- og
degnestol fra 1854. Ungrenæssance prædikestol
fra 1571 med hjørnekaryatider og relieffer med
plattyske indskrifter. Pulpitur fra 1773 med orgel
fra 1878. To klokker fra 14. årh. og 1554.

Kettinge Kirke, Maribo amt (5110). Meget langt
romansk skib, senromansk tårn og sengotisk ø.forlængelse med sakristi mod n. Kirken præges
af en restaurering i 1897. Den romanske n.-mur
er bedst bevaret med en rundbuet portal (til
muret). Tårnet har muligvis haft et pulpitur mod
skibet. 1853 ændredes tårnrummet til forhal.
Samtidig med forlængelsen mod øst overhvælvedes langhuset og smykkedes med kalkmalerier (o.
1500), der restaureredes stærkt 1897. Kun
v.-hvælvet er urørt og har formentlig helt væ
ret dækket med djævle, der bl. a. forstyrrer
en kvinde. De øvrige hvælv fremstiller dom
medag, Adam og Evas historie og Jesu liv og
lidelseshistorie. Højrenæssance altertavle, for
mentlig fra samme værksted som prædikestolen.
I det 3-delte storstykke et maleri fra 1942, omgivet
af rigt træskærerarbejde. Prædikestolen med
himmel prydes af evangelistfigurer. Romansk
granitfont, monolitstykke med 3 mandshoveder

på foden. Sengotisk korbuekrucifiks fra o. 1520
på nyere korstræ. En smuk smedejerns-gitterdør
i skibets v.-dør sad opr. foran sakristiet, der var
gravkapel for landsdommer Povl Matthiesen
(død 1708).

Kippinge Kirke, Maribo amt (5D11). Kirken var
Danmarks berømteste valfartskirke. Fra hostien
skulle der være flydt dråber af Kristi blod. Senere
blev en nu forsvunden Mariatavle genstand for
valfarten, men flest mennesker tiltrak en hellig
Skt. Sørens kilde. Længe efter reformationen og
helt ind i 18.årh.strømmede danske og udlændinge,
endog adelige og kongelige til. Kirken blev, trods
kongemagtens »lån«, meget velhavende, hvilket
bl. a. ses af det usædvanlig rige inventar i brusk
barok. Det unggotiske langhus har gotisk tårn og
våbenhus samt v.-kapel fra slutningen af middel
alderen. Det meget svære tårn fik 1701 et anseligt
barokspir. Kapellet opførtes formentlig i for
bindelse med helligkilden, bl. a. til de mange
krykker og bårer, de syge efterlod. På de opr.
hvælv i koret kalkmalerier fra o. 1350, bl.a. den
tronende Kristus, syndefaldet, Kain og Abel,
Mikael og dragen, bebudelsen og rester af en
apostelrække. Bruskbarok altertavle fra 1633 med
søjler og evangelister. I stor- og topstykke malerier
af korsfæstelsen og opstandelsen. På v.-væggen 2
figurer fra den forvundne Mariatavle. Rig brusk
barok døbefont med himmel i træ. To gotiske
krucifikser. Højt, bruskbarok korgitter med por
tal. På begge sider interessante malerier med mo
tiver fra højsangen og salmerne og naivt versi
ficerede skriftsteder. Bruskbarok prædikestol
med samtidig opgang og himmel og bruskbarok
skriftestol, begge fra o. 1630 og med livfulde
relieffer. Ungrenæssance degnestol fra 1585.
Renæssance pulpitur med gamle stolestader. I
Nationalmuseet opbevares et sengotisk skab samt
en højgotisk kalk og disk fra Kippinge.
Kirke Hvalsø Kirke, Københavns amt (2J13).
Det sengotiske langhus rummer murene af et
romansk skib af kamp. Mod n. ses to smalle,
tilmurede vinduer, og den opr. n.-dør med en sen
middelalderlig dørfløj er stadig i brug. I 14. årh.
fik skibet hvælv, og i 15. årh. udvidedes det mod
v. Mod n. opførtes et våbenhus, og ligeledes i sen
gotisk tid erstattedes det romanske kor af en ø.forlængelse af skibet. Sidst i middelalderen op
førtes tårnet, prydet med højblændinger. Yder
murenes støttepiller er fra 1871. Renæssance
altertavle fra o. 1600 med et nadverbillede fra
18. årh. i hovedfeltet. Et sengotisk antemensale
med maleri af kongernes tilbedelse hænger i kir
ken. Romansk granitfont. Enkel højrenæssance
prædikestol fra 1606. Stoleværk fra o. 1650, ud
ført på Caspar Lubbekes værksted ligesom et par
herskabsstole, hvis snitværk nu er splittet (noget
ved prædikestolens opgang). Lysekrone og kirke
skib fra 1722. Flere epitafier over sognepræster,
det ældste fra 1592. Gravsten fra 18. årh.
Kirke Hyllinge Kirke, Københavns amt, (112).
Kirkens kaldsbog beretter: »Anno 1761 d. 3.
Martii overgik Hyllinge Kirke den ulykkelige

Hændelse, at da der blev ringet med Klokkerne

over en Mand,.., som med flere andre bleve

druknede . . . faldt begge Kirketårne, som den
forhen var ziret med, lige over Kirkens Hvælvin
ger, hvorved fem Mennesker blev ihjelslagne ... «
1763 stod det genopførte skib og et nyt tårn færdi
ge. Den opr. kirke med tvillingetårne var stærkt be
slægtet med Tveje Merløse, men efter sammen
styrtningen er kun apsis og kor i frådsten vel
bevarede. Apsiden smykkes af en rundbuefrise,
og i korets s.-mur kan en smal, tilmuret præstedør spores. Ved n.-muren et gotisk sakristi. I
korbuen Sjællands formentlig ældste kalkmale
rier: rester af et blomstermønster og 3 medaljoner
fra 1150-75. Korets hvælv fra o. 1350 blev o. 1450
dekoreret af »Isefjordsmesteren«. Mod ø. rester
af en dommedagsfremstilling med bl.a. sjælevej
ningen, mod n. de frelste hos Skt. Peder, mod s.
de fortabte i helvede og mod v. Hellig Olavs sej
lads (et besætningsmedlem er ved at lodde hav
dybden i favne). Bruskbarok altertavle fra o.
1630 med store barokvinger og rigt træskærer
arbejde, i midtfeltet et nadverbillede fra o. 1750.
Romansk granitfont. Glimrende sengotisk kor
buekrucifiks. Prædikestol med lydhimmel, pul
pitur, pengeblok, degnestol og 3 stolegavle fra
istandsættelsen 1761-63. To epitafier fra slutn.
af 17. årh. og en mindetavle fra o. 1700 over en
sognepræst og hans 3 forgængere.

Kirkerup Kirke, Københavns amt (116). Romansk
kor og skib, senromansk v.-forlængelse samt sen
gotisk tårn, våbenhus og kapel. Den romanske
kirke, der også havde apsis, fik kun lys gennem 2
vinduer i skibets s.-mur og ét i n.-muren, i det sidst
nævnte er bevaret rester af en egekarm med glas
fals. V.-forlængelsens svære mure har formentlig
båret et tårn. Tårnet fandtes dog ikke, da der i beg.
af 14. årh. indbyggedes hvælv i kor og skib og kort
efter i forlængelsen. Tårnet på forlængelsens v.side har portal fra 1867 og tjener nu som våben
hus. I triumfbuen medaljoner med kvindehoveder,
malet o. 1175. Hvælvene er o. 1375 smykket med
gotiske kalkmalerier. I koret korsfæstelsen, gravlæggelsen, opstandelsen og dødsriget, der åbnes.
I skibets 1. fag skabelsen, syndefaldet (kluntet,
Eva har to højrefødder), uddrivelsen og mora
liserende billeder. I 2. fag Abrahams ofring,
Moses i pagtens ark, rester af et dommedags
billede og en usædvanlig fremstilling af Noas ark.
Altertavlen er et maleri af den barmhjertige sama
ritan, signeret C. Thomsen 1870. Senrenæssance
døbefont af eg svarende til Himmelevs. Rigt
skåret bruskbarok prædikestol fra 1639, i fel
terne gravlæggelsen, opstandelsen, himmelfarten
og dommedag. Samtidig himmel og opgangs
panel. I ligkapellet et relief fra 1583 af opstan
delsen (nyere rammeværk). 3 gravsten i ligkapel
og våbenhus er fra 17. og 18. årh.
Kirke Sonnerup Kirke, Københavns amt (2H12).
Kirken var i sin opr. form en af Sjællands in
teressanteste frådstenskirker, men forfald og en
omfattende istandsættelse 1875 udviskede mange
detaljer. Romansk skib, gotisk v.-forlængelse,
sengotisk tårn og apsis samt kor og våbenhus fra

Kirke Sonnerup Kirke • 61

1875. Bedst bevaret er den romanske triumfmur.
Under kragbåndene er indsat dværgsøjler, og
højere oppe i muren - dækket af hvælvene fra
15. årh. - sidder to dobbelte blændnicher med

Jværgsajléf i midten. I n.-muren over den til-

murede dør er bevaret et romansk vindue, flan
keret af småsøjler (træk, der stammer fra den
gamle domkirke i Roskilde, se Nørre Jernløse
Kirke). Det formentlig fint udformede romanske
kor blev erstattet af et gotisk med sakristi, ned
revet 1875 da det nye korparti af frådsten op
førtes i romansk stil. V.-forlængelsen fra 15. årh.
har opr. hvælv, og det anselige tårn fra beg. af
16. årh. har smukke blændingsgavle. På skibets
vægge over hvælvene spor af romanske kalkmale
rier fra 1200-50. Højrenæssance altertavle fra o.
1625 med Kristus-maleri fra 1875 i storfeltet og
skriftsteder i side- og topfelter. Smuk alterkalk
fra o. 1500. 4-sidet, romansk granitfont i én sten.
Senrenæssance prædikestol med relieffer af gravlæggelsen, opstandelsen, himmelfarten og domme
dag. Velbevaret stoleværk fra forskellige perioder
i 16. og 17. årh.

Kirke Stillinge Kirke, Sorø amt (3D6). Den an
selige kirke har romansk skib fra slutn. af 12. årh.
O. 1400 blev det romanske kor nedrevet, og
kampestenene indgik i et nyt langhuskor, der
samtidig fik sakristi mod n. Desuden fik hele
kirken hvælv, og der opførtes et våbenhus foran
n. -døren. O. 1475 opførtes et dåbskapel på korets
s.-side og o. 1500 et våbenhus mod s., senere kapel
med to arkader til skibet. Kirken havde tidl. en
tagrytter, men 1860 opførtes et tårn. Gotiske
kalkmalerier fra 5 perioder eller af 5 mestre:
På skibets hvælv fra o. 1500 den dømmende
Kristus med frelste og fordømte. Desuden orna
mentik med fugle og på væggen Maria Magda
lene. På korets n.-væg en bøddel fra o. 1400 og
længere mod ø. Maria med barnet og fremstil
lingen i templet, malet o. 1430 af »Kongstedmaleren«. I buen til s.-kapellet Erasmus’ mar
tyrdød, o. 1475.1 kapellet maledes o. 1510 Marias
forældre, bebudelsen (Maria er en fin frøken),
besøget hos Elisabeth og fødslen. Højrenæssance
altertavle fra 1602, i felterne figurer fra en sen
gotisk tavle, formentlig skåret af Bernt Notke
o. 1470. På korets n.-væg et jern beslået skab fra
1668. Alterskranke fra beg. af 18. årh. Døbefont
fra 1902, i dåbskapellet en udskåret font fra 1612.
Højrenæssance prædikestol med malerier af
evangelisterne. Flere gravminder, fortrinsvis
over sognepræster.
Kisserup Kirke, Københavns amt (4A2). Kirken
er et langhus med gotiske ø.- og v.-forlængelser
samt gotisk tårn og våbenhus. Af den romanske
bygning står kun skibets sidemure. O. 1400 for
længedes det med et v.-fag, og kort efter blev kor
og triumfmur nedbrudt og ø.-forlængelsen op
ført med krydshvælv, hvorefter også skibet fik
hvælv. O. 1500 opførtes tårnet med blændings
prydede trappegavle og arkade til skibet. Ung
renæssance antemensale med udskårne bånd
snoninger i vikingetidens stil. Altertavlen fra 1847
indeholder dele af en renæssancetavle. Romansk
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granitfont. Sengotisk korbuekrucifiks fra o. 1500.
Senrenæssance prædikestol fra o. 1630. Dette
rige træskærerarbejde rummer relieffer af gravlæggelsen, himmelfarten, opstandelsen og domme-

dag. Ungrcnæssanve Stoleværk (mod n.) og degnestol fra 1575, det øvrige for størstedelen brusk
barok ligesom præstestolen. Jernbunden penge
blok fra 17. årh. I skibet en egetræs gravplade fra
o. 1645 med indskrift.
Kliplev Kirke, Åbenrå amt (8H2). Det kompli
cerede bygningsanlæg er opført i tiden fra 1400
til reformationen, da kirken var et meget søgt
valfartssted (Skt. Hjælper). Ældst er skibet i 2 fag
med en stor, tilmuret arkade i v., opr. til et for
svundet eller aldrig fuldført tårn. Det store,
smukke kor har et Skt. Hjælpers kapel i n. og
våbenhus i s. Korpartiet er formentlig eneste fuld
førte led i en stort planlagt valfartskirke og ud
gør et smukt stykke gotisk arkitektur med ele
gante hvælv. De videre byggeplaner standsedes af
reformationen. Korets messespir fik nyt, slankt
spir ved hovedrestaurering af kirken 1951-56. Ski
bets 2 vestlige korsarmkapeller er næsten ens og har
gennem århundreder været gravplads for slægten
Ahlefeldt. 1956 afskiltes det nordlige ved en glas
væg til ligkapel. Det sydlige sammenbyggedes
senere med skibets andet s.-kapel, ø. for det før
ste. Under begge kapeller gravkrypter. I korhvæl
vet en dommedagsfremstilling, malet o. 1600,
men efter middelalderligt skema. Alterbord med
3 malerier, sammen med 2 andre formentlig fra
et forsvundet herskabspulpitur. Rokoko alter
tavle fra 1775 med samtidige malerier. Renæs
sance døbefont, kummen bæres af 4 evangelist
figurer. Dåbshimlen er en rigt formet lanterne
med 8 kvindehermer. Sengotisk korbuekrucifiksgruppe. Rig prædikestol i 6 fag med smukke re
lieffer, skåret som fonten. Nygotisk præste- og
degnestol samt pulpitur. I Skt. Hjælpers kapel et
sejerværk med hammer til en messeklokke og
opr. forbindelse til en lille »kimermand« over
kapellets dør. 2 epitafier og 7 gravsten over
Ahlefeldt’er. På kirkegården et anseligt, frit
stående, middelalderligt egetræsklokkehus. Tidl.
fandtes en Skt. Hjælper-figur med gyldne hand
sker, sko og krone (måske lig figuren i Nustrup),
og man solgte et Skt. Hjælper-pilgrimstegn. Kir
ken er restaurereret 1956 ved arkitekterne Karen
og Ebbe Clemmensen.

Klovborg Kirke, Skanderborg amt (12G5). Kir
ken består af et langhus med apsis, tårn og våben
hus. Langhusets vestlige del er skibet af en ro
mansk kirke, opført af granitkvadere. I sengotisk
tid rejstes tårnet (senere gjort noget lavere), og
skibet fik hvælv. 1591 lod rigsråd Erik Harden
berg (død 1604) det romanske kor erstatte af
en ø.-forlængelse med halvrund apsis. 0.-partiet
fik senere pudset bræddehvælv. Alterbord af ege
træ fra 1952 med udskårne motiver fra lidelses
historien, udført af billedhuggeren Aksel Theilmann. 3-delt altertavle fra 1945 med malerier,
»Kristi Genkomst« af Ellen Hofman-Bang. Ro
mansk granitfont. Muret prædikestol, formentlig
fra 1591, dekoreret med freskomalerier 1961 af
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Ingolf Røjbæk (den hellige familie, kongernes og
hyrdernes tilbedelse). Stolegavle fra 1591. Orgel
pulpitur mod v. over et fyrrum. Ved korpartiets
n.-væg et stort epitafium af kalksten med 5 por
trætfigurer af Ejler Hardenberg (død 1565) og
familie. Mod s. et marmorepitafium, udført af
Johs. Wiedewelt over justitsråd E. Thygesen
(død 1764). Under koret en lukket begravelse
i en tilmuret gravhvælving med i alt 37 kister for
de to slægter.

Komdrup Kirke, Ålborg amt (18G9). Romansk
kor og skib samt våbenhus fra 1884. Den lille
kirke i granitkvadere er stærkt ombygget 1884.
Store, gule munkesten på n.-siden tyder på
byggeår o. 1200. Det indre har bjælkelofter.
I skibets s.-mur en indmuret kvader med helgen
grav (alterbord). Smuk sengotisk fløj altertavle,
formentlig af Claus Bergs svend. I midterskabet
Gud Fader med Sønnen flankeret af Maria og
Johannes Døberen. I fløjene 12 nødhjælper
helgener. Tavlen er istandsat 1756 og 1901. Ro
mansk granitfont. Enkel prædikestol fra 18. årh.
Klokke fra o. 1500 i glamhul i v.-gavlen. På kirke
gården et stort, sarkofagagtigt marmor- og sand
stensmonument over etatsråd J. J. Fædder
(død 1798).
Kongsted Kirke, Præstø amt (4H4). Den sen
gotiske langhuskirke med sakristi, våbenhus og
tårn rummer kun i v.-skibet rester af et romansk
skib. O. 1425-50 opførtes det nuværende ø.-parti
som langhus med 3-sidet korafslutning, og kort
efter tilføjedes våbenhus og tårn. Kapellet er
ifølge en sandstenstavle med Grubbes og Laxmands våben fra 1575. Alle 5 hvælvfag har kalk

malerier (de østlige fremdraget og restaureret af
J. Kornerup 1885-86, de vestlige af O. Hellvik
1961). I korpolygonens kapper bl.a. Treenig
heden, Johannes Døber og Maria med barnet.
1. fag: dele af lidelseshistorien. På væggene en
række helgener. 2. fag: barndomshistorien, alt
malet o. 1430 i en figur- og detaljrig stil, der har
givet navn til den ukendte maler: »Kongstedmaleren«. De 3 vestligste fag er af den mere plumpt
malende »Brarupmester«: 3. fag: dommedag,
sjælevejningen og de salige på vej mod himlen.
4. fag: Korsfæstelsen og nedtageisen, gravlæg
ningen, opstandelsen og himmelfarten. I fligene
er malet de gammeltestamentlige »paralleller«.
5. fag: en helgen, Maria med barnet, Marias be
gravelse og himmelkroning. Anselig, højrenæs
sance altertavle med opr. malerier af Kristi hi
storie i det 6-delte storfelt, i topfeltet dommedag.
Smukt renæssance korgitter, formentlig udført i
Næstved 1619 ligesom den rigt skårne prædikestol,
opsat af Chr. Grubbe og Jytte Gyldenstierne.
Unggotisk kalkstensfont. Smukt gammelt stole
værk, degnestol fra o. 1550, herskabsstole fra
1586 med adelsvåben for Grubbe og Lykke.
Kirken er rig på smukke gravminder, bl. a. én
ligsten og 3 epitafier over Grubbeslægten. I tårnet
4 klokker: 2 middelalderlige med minuskelindskrift, én fra 1590 og én fra 1877.
Kornerup Kirke, Københavns amt (1K3). Kirken
er en af landets mindste og var muligvis herre
gårdskapel til den daværende Kornerupgård.
Den i alt kun 15 m lange bygning omfatter ro
mansk kor og skib, sengotisk våbenhus, sakristi
fra 18. årh. og klokkespir fra 1838. Det romanske
murværk er nederst kamp, derover munkesten,

Kornerup Kirke • 63

hvilket kan skyldes en arbejdsstandsning eller en
senromansk ombygning. O. 1400 fik koret hvælv.
Våbenhuset har i det indre murede bænke langs
alle vægge og ligesom skibet og sakristiet bjælke
loft. Det brædde- og spånklædte spir har haft
flere forgængere. Triumfbue og -væg samt koret
har en moderne kalkmalet dekoration. Sengotisk
3-fløjet altertavle, det glimrende træskærerar
bejde omfatter en figur af kirkens værnehelgen
Skt. Andreas, flankeret af apostelstatuetter i to
rækker. En sengotisk stage af tin med minuskel
indskrift fandtes 1867 indmuret i alterbordet, ind
skriften gengives på en plade i korvæggen. Smede
jerns døbefont fra 1665. Senromansk korbue
krucifiks fra o. 1200-50 på lidt yngre korstræ.
Højrenæssance prædikestol, i den yngre lydhim
mel er indsat et fontelåg. Barok degnepult fra
1662. Sengotisk Kristusfigur fra Tyskland. Har
moniets facade er sammensat af gamle stoledele,
bl. a. 2 gavle med ejerindskrifter fra 1585.
Korskirken, Holbæk amt, se Vallekilde Valg
menighedskirke.
Kragelund Kirke, Viborg amt, se under moderne
kirker.

Kundby Kirke, Holbæk amt (2G9). Af den opr.
romanske kampestenskirke står nu kun skibet.
I gotisk tid fik det hvælv og i sengotisk tid til
føjedes et våbenhus eller kapel foran kvinde
døren (nu tilmuret). Senere erstattedes koret af
en langhustilbygning i samme længde og bredde
som skibet. Bag altervæggen indrettedes sakristi.
Sidst i sengotikken opførtes det høje tårn. Et
gravkapel ved siden af det sengotiske kapel er fra
1670. 1951-52 blev kirken gennemgribende re
staureret. I det sengotiske kapel er fundet rester
af kalkmalerier fra o. 1520 skildrende Skt. Laurentii martyrium. Rigt skåret renæssance alter
tavle fra 1612. Fonten er et rigt stafferet træ
skærerarbejde fra samme tid. Prædikestol fra
o. 1600, delvis fornyet ligesom en degnestol fra
slutn. af 16. årh. Under koret en lav gravkælder,
hvor der 1951 fandtes en del kister for ejere af
Vognserup og Bjergbygård. I det yngste kapel
kister for Torbenfelds ejere, bl.a. general von
Eyben (død 1731). Desuden flere gravminder af
forskellig art. I den middelalderlige kirkegårds
mur findes fladbuede nicher med skydeskårlig
nende gennembrudte huller.

Kærum Kirke, Odense amt (20H3). Det roman
ske kor og skib med sengotisk korforlængelse,
tårn og våbenhus er bemærkelsesværdige på
grund af den rige blændingsdekoration. Fråd
stensskibet prydes af en rundbuefrise, og det
korte kor har 3 høje blændarkader. I skibets
s.-mur ses 3 opr., højtsiddende vinduer som
blændinger. Indvendig i en niche over n.-døren
sidder en romansk kridtstensskulptur af en løve.
Også korets indervægge og triumfmurens v.-side
har rester af en blændingsdekoration. I 15. årh.
fik kor og skib hvælv. Korforlængelsen omfatter
to fag. Tårnet er bredere end skibet, har blæn
dingsgavle og tilmuret v.-indgang. Ved en re
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staurering 1891-94 indsattes de store jernvinduer,
og blytaget erstattedes af tegl. Over prædike
stolen et kalkmalet bomærke for Christoffer
Nielsen samt årstallet 1571. Renæssance alter
tavle, opr. billedløs med katekismens ord, nu
med nadvermaleri fra 1893 i storfeltet, i topfeltet
Jesu dåb. Ældre sidefeltsmalerier hænger i skibet.
Et orgel fra 1843 var tidligere anbragt over alter
tavlen. Gotisk alterkalk og sengotiske stager.
Romansk granitfont. Renæssance prædikestol
fra 1616 med rige arkadefelter og statuetter af
evangelisterne. Godt, sengotisk korbuekrucifiks
fra beg. af 16. årh. Klingpung fra 1841 med lille
sølvklokke. Egetræs gravramme fra 1573 ved
skibets v.-væg. To romanske gravsten er indsat
i murværket.

Kølstrup Kirke, Odense amt (20E11). Romansk
kor og skib, sengotisk tårn og gravkapel mod n.
fra 1739. I sengotisk tid fik kirken hvælv. Tårn
rummet, der en tid var gravkapel for familien
Brügge, er nu våbenhus. Rig barok altertavle
skåret 1713 og med våben for Godske og Brüg
mann. Renæssance alterstager. Et elfenbens
krucifiks på alteret er nyere. Lille, unggotisk kor
buekrucifiks (på opr. plads) fra 14. årh. Romansk
granitfont med bølgeranker. Prædikestol fra 1610
med søjler og relieffer. Stoleværk i barok fra
midten af 18. årh. På skibets n.-væg og i v.-enden
pulpitur fra 1717. I tårnrummet 2 epitafier fra
18. årh. over Brügmanns 2 hustruer samt 2 ro
manske gravsten. I n.-kapellet 2 sandstenskister
med major Uir. v. Heinen (død 1761) og hustru
samt en trækiste med C. H. Storm (død 1777).
Ledøje Kirke, Københavns amt (117). Kirken er
en af landets mærkeligste fra middelalderen, op
ført o. 1225 af munkesten og kridtkvadere, hvortil
et tårn føjedes i sengotisk tid. Kirken er forment
lig opført som gårdkirke til en herremandsbolig.
Både kor og skib fik to etager, hvoraf den øverste
var forbeholdt herskabet, som kunne gå fra den
længst forsvundne borg til kirken gennem en
mellembygning, hvor tårnet nu ligger. Under
ledelse af arkitekt, professor H. P. Storck blev
store dele af murværket fornyet og hele over
etagen genskabt 1887-88. Korets nederste mur
værk med hjørnelisener blev mindst berørt af ar
bejdet, og korgavlens vinduer er bevaret, det
nederste alm. romansk, det øverste cirkulært. I
underskibet bærer 4 polerede granitsøjler med
rigt udhuggede baser og kapitæler i sort kalksten
i alt 8 små krydshvælv. Firkanten mellem søj
lerne står åben til overkirken, der er en gentagelse
af det nederste rum. I overkirken var kun ø.gavlen, triumfbuen og nederste del af langmurene
bevaret før restaureringen. Etagen blev forment
lig opgivet i 16. årh., da tårnet opførtes. Dette blev
1887-88 forhøjet og indrettet med forhal til af
løsning af et sengotisk våbenhus. Tårnet havde
opr. hvælv, men har nu bjælkeloft og trappe til
overkirken. Hvælvene har kalkmalede dekora
tioner fra 1891. En kopi af Rubens: »Kristus på
Korset« har tidl. været altertavle. Sengotiske
alterstager. På alteret Chr. IV’s bibel fra 1633.
En stor lysekrone, der hænger ned gennem åb-

ningen fra overkirken, er fra 1653. I overkirken
står underkirkens tidl. renæssance alterbord med
barokmalerier. På bordet et bronzekrucifiks fra
1852.1 tårnet to klokker, den ældste fra 1550 med
minuskelindskrift.

Lellinge Kirke, Præstø amt (4C5). Kirken er
en gotisk langhusbygning med sengotisk tårn og
våbenhus samt korforlængelse fra 1694. Det opr.
langhus er usædvanligt ved, at korvæggene smal
ner af mod ø. Desuden hviler de opr. hvælv mod
sædvane på indvendige vægsøjler. Den opr. v.gavl, endnu synlig i tårnets mellemstokværk,
havde 5 blændinger med kalkmalede ornamenter
udvendig. Kirkens døre og vinduer stammer fra
1880. En mindetavle fra 1694 med rim af Peder
Lellinge fortæller om kirkeejeren Caspar Schøllers kortilbygning og anskaffelse af det rige inven
tar: Altertavle med vinger og topstykke i kraftig,
gennembrudt akantusbarok omkring et maleri
(nadveren) fra 1860. I fodfeltet et vers af Th.
Kingo. Alterstager med våben for C. S. og Jo
hanne Thune, der også ses på den enkle prædike
stol. Egetræs korgitter med senere figurer af
Peder og Johannes Døberen, kopieret efter
Thorvaldsen. Døbefont af marmor. Smukt
orgel på pulpitur, ligeledes fra 1694 ligesom
lysekrone og stolestader. Klokker fra o. 1300,
1589 og 1690, sidstnævnte med lang indskrift om
C. S. Tårnrummet var tidl. gravkapel for Schøllerslægten. 13 kister blev nedgravet 1920, kiste
pladerne er ophængt i kirken.

Lem Kirke, Viborg amt (14C8). Anselig kirke
med romansk apsis, kor og skib samt sengotisk
tårn, våbenhus og kapel. Den romanske granitkvader-bygning er usædvanlig rig på billedkvadere. Korets dobbeltsokkel har i ø.-hjørnerne krafti
ge, skæggede mandshoveder. Apsis deles af 4 halv
søjler i 5 blændarkader med tvillingebuer på kon
solhoveder mellem søjlerne. I ø.-vinduets mono
litoverligger er to menneskeskikkelser flankeret af
drager med slyngede haler. Rundt om i murene
findes i alt 15 billedkvadere med et væld af figurer :
ryttere, en havfrue, fabeldyr, løver og en elefant.
Interessante er også portalerne om de retkantede
døre. N.-portalen har søjler med baser udhugget
i soklen og tympanon med svære båndslyng. S.portalen har haft søjler, men er omdannet. Apsis
har hvælv, kor og skib bjælkelofter. Det hvælvede
tårnrum åbner sig mod skibet. Kapellet er for
mentlig opført efter reformationen, delvis af gen
anvendte kvadere (flere billedkvadere), og var fra
1588 til 1872 gravkapel. Dets hvælv smykkes af
kalkmalerier fra slutn. af 16. årh.: korsfæstelsen,
den hellige familie, to usædvanlige billeder, det
ene af Noa efter syndfloden, det andet motiv
uklart (måske fra Lukas, kapitel 14, vers 15-23)
samt Adam og Eva, på arbejde efter uddrivelsen
af Paradis. Kirken og inventaret blev restaureret
1965-66 ved arkitekt Leopold Teschl. Ved denne
lejlighed blev en klassicistisk altertavle fra 19. årh.
fjernet fra alterbordet og ophængt i kirken. Alter
partiet smykkes i stedet af en mosaikrude i apsisvinduet, udført af kunstneren Mogens Jørgensen.
En renæssance altertavle fra 1585 med malerier
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fra 18. årh. er bevaret. Romansk granitfont.
Prædikestol fra 1868. Rester af stoleværk fra 1588
med indskrift om Tyge Krabbes genopførelse af
kirken, efter at en karl på duejagt havde skudt
stråtaget i brand.
Lihme Kirke, Viborg amt (14C8). Antagelig
Nørrejyllands ældste kvaderkirke med mange
engelsk-normanniske arkitektur-træk. Den ro
manske bygning - apsis, kor, skib og v.-parti er opført i 3 tempi. Apsis og kor i primitiv kvader
teknik er formentlig ældst. På korets hjørner under
tagskægget to stærkt fremspringende kvadere med
dyremotiver, muligvis træk fra trækirke-arki
tekturen. Mod s. bevarede romanske vinduer
samt en lille (nu tilmuret) præstedør. Senere blev
skibet opført af små marksten, delvis i »sildebens
mønster«. Begge døre er bevaret, den nordlige
med engelsk inspireret rullefrise, »roll-billets«.
Allerede 1176 var kirken stærkt forfalden og til
skødedes Viborg Domkirke. Ved istandsættelsen
er det meget smukke v.-parti formentlig opført.
Mod skibet bar en nu forsvunden rundbue sikkert
et herremandspulpitur, der fik lys gennem to
højtsiddende vinduer. Bag dette spændtes en
større bue, der markerer forhallen og bærer ø.muren af den nuværende, sengotiske tårnover
bygning, der må have afløst et romansk tårn.
Underbygningen deles på n.- og s.-siden af hjørneog midtlisener under en buefrise, der hviler på
kragsten hugget som menneskehoveder. Apsis og
kor har hvælv, skibet bjælkeloft. Våbenhuset i
munkesten har en tid tjent som gravkapel. I
koret kalkmalerier fra to perioder: Fra 1507
ejendommelige kors i båndslyng, muligvis af irsk
oprindelse (måske kopieret efter irsk bibel-illu
mination). Af en lidt yngre dekoration er kun
toprosetten bevaret. Højrenæssance altertavle
med senere våben og maleri. Romansk granitfont
med usædvanlige relieffer : kampe mellem dyr og
mennesker, hjortejagt, dyr ved livets træ og to
mænd i et hus. Renæssance prædikestol med

Lihme Kirke • 65

malerier fra 18. årh. Orgelpulpitur i tårnrummet.
Kirken er restaureret 1963-64.

Lille Lyngby Kirke, Frederiksborg amt (1C5).
Koret til den romanske frådstenskirke blev i gotisk
tid erstattet af et nyt, og kort efter fik skibet
hvælv. Tårn og våbenhus er begge sengotiske, fra
o. 1550. Kor og skib blev 1883 skalmuret med
kamp. Den rundbuede s.-dør med tympanon er i
brug (i våbenhuset), den tilmurede n.-dør og to
vinduer kan spores. Tårnets kamtakkede gavle
blev i 1796 afløst af et pyramidetag. Kirken er re
staureret 1963-65 ved arkitekterne Inger og Jo
hannes Exner. Altertavlen er et anseligt renæs
sance arbejde fra 1630, den bærer lensmanden
Frederik Urnes og hustru Karen Arenfeldts
våben. I storfeltet et maleri af nadveren fra 1774.
Usædvanlig romansk granitfont med relieffer,
står mod sædvane i kirkens v.-ende. Nederlandsk
dåbsfad fra o. 1650. Renæssance prædikestol fra
1614 med gode træskærerarbejder og samtidig
lydhimmel. Stoleværk fra o. 1660 med de opr.
låger genindsat. I s.-døren er indsat gotiske folde
værksfyldinger.
Linå Kirke, Skanderborg amt (12B8). Kirken
består af romansk apsis, kor og skib med v.-forlængelse, tårn og kapel fra forskellige tidsrum.
Den romanske granitkirkes to portaler er for
nemme stenhuggerarbejder. S.-portalen, nu i tår
nets v.-gavl, bæres af 6 søjler og smykkes af en tym
panon med den velsignende Kristus. Den tilsva
rende n.-portal har korsprydet tympanon. V.-forlængelsen opførtes muligvis o. 1590 af materiale
fra den nedbrudte Bjarup Kirke og Silkeborg Slot.
Foan n.-døren er 1689 opført et gravkapel for
Daniel Fischer til Silkeborg (død 1707) og slægt,
det rummer 8 kister. Et tårn blev nedrevet i slutn.
af 17. årh., og det nuværende opførtes o. 1800.
Kirken har flade lofter. Renæssance altertavle
med Hoick, Krafse og Belows våben. Den opr.
indskrift, Johs. 6,53-59, er fremdraget i storfeltet.
En træfigur af Johannes Døber er fra en katolsk
altertavle, o. 1500. Romansk granitfont med
løvefigurer. Enkel prædikestol fra o. 1630, staf
feret 1936. Barok præstestol i koret. Orgel på
pulpitur fra 1858. En romansk gravsten med relief
af en mand står ved tårnets s.-mur. Kirken er restaurereret 1966 ved arkitekterne Aksel Skov og
Aage Kristensen.

Lodbjerg Kirke, Thisted amt (1711). Den usæd
vanlig lille sengotiske kirke er betagende ved sin
ensomme placering i klitlandskabet. Kor og skib
er opført af munkesten, og kun den tilmurede n.dør er bevaret. En ny indgang mod s. blev brudt i
19. årh., og skibets vestligste del afskiltes til våben
hus. Ved en restaurering 1933 blev naive kalk
malerier fra beg. af 16. årh. fremdraget i kor
buen (rankeslyng), på triumfvæggen (madonna
og kobberslangen i ørkenen) og på skibets n.-væg
3-fløjet altertavle, rammen er fra 1933, i midt
feltet rester af lutheransk fløjaltertavle med
maleri fra 1710. Romansk granitfont. Enkel
prædikestol fra 1601. Ved v.-gavlen en klokke
stabel med klokke fra 1578.
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Lunde Kirke, Ribe amt (11K4). Den smukke, an
selige kirke består af romansk kor og skib, der
allerede i romansk tid fik forlængelse mod v. med
et nyt sæt døre. De 4 døre er bevaret, den syd
vestlige i brug i det sengotiske våbenhus, der er på
alder med tårn og sakristi. Koret har gotiske
hvælv, skibet bjælkeloft. Altertavlen består af et
sengotisk alterskab, indfattet i et renæssance
snitværk og topstykke. I midtskabet »nådestolen«
flankeret af Maria med barnet og Skt. Stefanus.
I fløjene 12 mindre apostelfigurer. Romansk
granitfont. Smal, prismeformet prædikestol fra
1583, i felterne akantusløv. Stoleværket med folde
mønster i gavlene er delvis samtidigt med prædike
stolen. Store, højrenæssance herskabsstole fra
1618. Stor krucifiksgruppe fra o. 1500 på et fod
stykke med maleri af Veronicas svededug, holdt
af engle. En Madonna og Skt. Stefanus er også
fra o. 1500. Kirkens indre er restaureret 1955.
Lyby Kirke, Viborg amt ( 14B11 ). Romansk kor og
skib i granitkvadere samt sengotisk tårn i kvadere
og munkesten. En apsis er nedbrudt og kvaderne
brugt i korgavlen. I korets n.-side er to vinduer
bevaret, i den omsatte s.-side er indsat to kvadere
med masker. Skibets n.-side er omsat, i s.-siden
er den opr. (nu tilmurede) dør med halvsøjler og
tympanon bevaret. Kor og skib har bjælkeloft.
Tårnrummet, der tjener som våbenhus, har
hvælv. Altertavle i sen renæssancestil med gen
fremdraget maleri, et alterbillede fra o. 1860
hænger i kirken. Smuk romansk granitfont med
kløverbladsformet kumme prydet af i alt 16
menneskefigurer, bl.a. en bisp. Fonten er mage
til Torum Kirkes. Sengotisk korbuekrucifiks i
skibet. Prædikestolen med lydhimmel er forment
lig fra samme værksted som altertavlen. Stolen
hviler på en træstolpe fra o. 1300, opr. til et mon
stransskab. I koret en ombygget skriftestol.

Lydum Kirke, Ribe amt (11J4). Kor og skib er
romanske, tårnet sengotisk og våbenhuset af
ubestemmelig alder. Talrige reparationer har
delvis udvisket detaljerne i den opr. tufstenskirke.
Bedst bevaret er n.-siden med den tilmurede dør
og et romansk vindue. Tårnet er stærkt skal
muret, dets underrum var tidligere gravkapel for
ejere af Lydumgård. Kor og skib har bjælkelofter.
Hele n.-væggen er 1949-50 udsmykket af Jens
Urup Jensen. Freskomalerierne forestiller ned
tageisen af korset, opstandelsen, mødet med
disciplene på vejen til Emaus samt en hyrde.
Fløjaltertavle fra 1581, i midtfeltet et opr. maleri
af korsfæstelsen. Tavlen er restaureret 1934 og
genopstillet i stedet for et maleri fra 1886 (nu
over s.-døren). Romansk granitfont. Prædikestol
fra 1588 med balustersøjler og arkadefelter.
Præstestol sammensat af paneler fra o. 1600.
Orgel fra 1964.

Lyngby Kirke, Københavns amt (1G10). Kun
skibet er bevaret fra den romanske kirke. O. 1400
opførtes et tårn ved skibets daværende nv.-hjørne,
senere forhøjet fra 3 til 5 stokværk. Tårnrummet
fungerer nu som våbenhus. I slutn. af 15. årh. fik
skibet en v.-forlængelse med blændingsgavl og

mod s. opførtes et våbenhus, 1644 privatkapel.
1763 dåbskapel, nu korsarm. Samtidig afløste
en ø.-forlængelse det romanske kor, men flere
billedkvadere blev bevaret. 1765 opførtes et grav
kapel mod n. Alle vinduer er fornyet. Det indre
har sengotiske hvælv, rigt og frodigt, men kluntet
bemalet o. 1475-1500. Emnerne er bl.a. korsegangen, korsfæstelsen (to steder), himmelfarten,
den tronende Kristus, Treenigheden, dommedag,
Adam og Eva, et billede på dødssynderne, Jo
hannes Døbers legende m. m. i én blandet for
virring sammen med talrige helgen- og helgeninde
figurer og et frodigt rankeværk. Anselig højre
næssance altertavle fra 1602. Storfeltet var opr.
6-delt med skriftsteder i lighed med det 3-delte
topstykke, men er nu forsynet med et maleri fra
1829 af C. W. Eckersberg. Døbefonten har gotisk
granitkumme på nyere fod. Højrenæssance præ
dikestol fra 1598. Kongestol og orgelpulpitur
fra 1914-16. 45 bruskbarok stolegavle er bevaret.
I præsteværelset et portrætmaleri på kobber fra o.
1650. Desuden flere malerier og mindetavler.

Lyngby, Københavns amt, se også Christianskirken, omtalt under moderne kirker.
Lynge Kirke, Frederiksborg amt (1F7). Af den
romanske kampestenskirke står kun skibet. I
gotisk tid ombyggedes koret, og der tilføjedes
sakristi mod n. og våbenhus mod s. Ingen af kir
kens opr. detaljer er bevaret. Det kraftige v.-tårn
er opført 1723 til afløsning af et bindingsværk
tårn. Koret har samtidigt krydshvælv, skibets
hvælv erstattedes 1790 med et fladt loft. Koret
er fuldt af kalkmalerier fra »Isefjordsmesteren«s
værksted o. 1450. Skabelsen og Adam og Evas
historie er rigt forsynet med tekstbånd på latin.
I hvælvfligene hellige personer og i triumfbuen
to mænd, far og søn, i 1450-dragter, muligvis har
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de betalt billederne. Bruskbarok altertavle fra o.
1630 med maleri af A. Dorph fra 1868 i storfeltet.
Højrenæssance prædikestol med lydhimmel fra
1614, ved kirkens restaurering 1962 (arkitekt
Rolf Graae) blev de opr. farver fremdraget.

Lyngå Kirke, Randers amt (1519). Kirken om
fatter et romansk kor og skib af granitkvadere og
et sengotisk tårn af munkesten. Den opr. dør og
to vinduer ses som blændinger i skibets n.-mur.
Koret har bevaret to tilmurede vinduer mod n. og
ø. Tårnet mod v., der har samme bredde som
skibet, fungerer som våbenhus. I de sengotiske
hvælv er afdækket elegante blomster og dekora
tioner på ribberne, biskop Bølles våben (død 1501)
og en ræv, der lurer på en hane. Senrenæssance
altertavle fra 1640, stafferet 1907. Romansk
granitfont med dobbeltløver og mandshoved i
relief. Sjælden dåbsgryde fra 1481 af malm med
bomærker og en minuskelindskrift på randen.
Dåbskande af tin, o. 1850. Prædikestol og lyd
himmel fra 1633 med relieffer af evangelisterne
og våben for Niels Frijs og hustru til Favrskov
(samme mester som altertavlen). Jernbeslået
kiste fra 1708 til alterklæderne. To nyere series
pastorum. Orgel fra 1903. På korets n.-væg en
mindetavle, opsat 1855 af grev Chr. Fr. KragJuel-Vind-Frijs og hustru over deres forfædre,
der var gravsat i en kælder under koret. Kiste
resterne er nu samlet til én kiste. Epitafium fra
beg. af 18. årh. på skibets n.-væg over en for
valter på Frijsenborg (om F., se Hammel Kirke).
Løgumkloster Kirke, Tønder amt (7E7). Den vel
bevarede og smukke klosterkirke er opført af
cisterciensermunke. Den udgjorde n.-fløjen af
klosteranlægget, hvoraf kun en del af ø.-fløjen
med sakristiet og kapitelsalen er bevaret. O. 1190
påbegyndtes kirken og klosteret. Der indtraf flere
byggestop, og kirken stod først færdig i sin nu
værende form o. 1325, men opr. har skibet sikkert
skullet være længere. De nederste, ældste mur
værker er i romansk stil, men længere oppe ud
vikler den sig i gotisk retning. Det ses tydeligt på
den smukke korgavl, hvis 3 nederste vinduer er
lige høje og rundbuede, mens de øverste med et
højt i midten er spidsbuede. V.-gavlen er rent
gotisk med meget høje og slanke vinduer (det
midterste 9,5 x0,7 m). Indvendig står kirken med
hvælv, der (i modsætning til f.eks. Ribe og Sorø
klosterkirker) var planlagt fra starten. Tagryt
teren over korsskæringen er nyere, men har haft
forgængere tilbage til middelalderen. Lavere,
sammenhængende kapeller med arkader til koret
giver det karakter af højkor med sidekor. I alt
opførtes 6 kapeller mod ø. og et i nv.-hjørnet
mellem skib og korsarm. En korændring 1844-45
udslettede delvis adskillelsen mellem korene
(skrankemure i arkaderne). Ndr. korsarm har en
usædvanlig, åben forhal. I sdr. korsarm er trappen
og døren til klosterets dormitorium og døren til
sakristiet bevaret. Inventaret præges af en hård
hændet tysk restaurering 1844-45 ogen tysk-dansk
1913, -20 og -26. Et antemensale og en celebrantstol fra o. 1325 er nu i Nationalmuseet. Højalter
tavlen (hentet fra Jerne Kirke) er en sengotisk
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Relikvieskab, Løgumkloster Kirke.
skabstavle fra slutn. af 15. årh. I midtskabet
»Nådestolen« flankeret af Maria med barnet og
Skt. Morten. I de bevægelige fløje apostlene.
I en af de nordlige arkaders spærremure er indsat
et relikvieskab, hvis 16 rum indeholdt helgen
relikvier. På dets fløje er for hvert rum malet den
helgen, fra hvem relikvien stammede. Desuden
er 7 figurer eller grupper fra 1450-1525 bevaret
fra forsvundne sidealtre. Kun 9 af kirkens munke
stole fra o. 1500 er bevaret, af klapsædetype med
ny overdel. De er fra samme værksted som orgel
pulpituret (måske tidl. lektorium) i ndr. korsarm.
Døbefont fra 1704. Korbuekrucifiks fra o. 1300
med nyere sidefigurer, beslægtet med antemensale
og celebrantstol. Ungrenæssance prædikestol fra
o. 1580 med relieffer af dyderne. I kirken ligger
bl.a. 3 Ribe-bisper fra 13. årh. begravet. Sammen
bygget med kirkens sv.-hjørne ligger på den gamle
klostergrund »Slottet«, en 2-etages munkestens
bygning, opført af hertug Johan Adolph HolstenGottrop 1614. 1959-61 opførtes mod sø. Refugiet
(arkitekter: Rolf Graae og Rich. Aas), et 4-fløjet
anlæg i røde mursten, forbundet med kirken ved
en glasdækket »munkegang«. Ideen til refugiet
skyldes afdøde provst Schulin. Også Bibelhøj
skolen ligger her.

Løjt Kirke, Åbenrå amt (8D3). Det romanske kor
og skib med senromansk korforlængelse har 5
gotiske tilføjelser. Tilbygningerne prydes af hvid
kalkede friser og blændinger. På korets n.-side
et sakristi, på skibets n.- og s.-side korsarms
kapeller, mod s. våbenhus og mod v. tårn. Sakri
sti og n.-kapel forbindes af en halvtagsbygning
fra 17. årh. Desuden et gravkapel, nu lighus, ved
korgavlen, opført 1778. Årstal i jernankre minder
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om ombygninger. Det indre har hvælv (undtagen
våbenhuset), og tilbygningerne har arkader til
skibet. I korets hvælv aldrig overmalede kalk
malerier (ranker, fantasiblomster, biskop Ahlefeldts våben m. m.) fra o. 1530. Sengotisk, 4-fløjet
altertavle fra o. 1520. Det meget smukke, anselige
og velbevarede snitværk har i midtskabet en rig
Golgata-scene, omgivet af gennembrudt ranke
værk og flankeret af 2 store figurer: Johannes
Døberen og Skt. Erasmus. I sidefløjene 12 apostel
figurer. På predellaen relief med Anna Selvtredje
flankeret af 4 malede helgeninder, på yderfløjene
og inderfløjenes bagsider opr. malerier, bl. a.
8 scener af passions-historien. Middelalderlig
døbefont. Prædikestol fra 1577, ændret 1787 i
Louis Seize-stil. Forgyldt, tidl. altertavlekruci
fiks fra beg. af 15. årh. Inventaret er for største
delen fra 1785-87, bl.a. et pulpitur i korsarmene
med i alt 33 malerier fra det gamle og ny testa
mente.

Løjtofte Kirke, Maribo amt (5E3). Den meget
lille kirke består af romansk kor og skib, hvis
gavle er delvis ommurede. I det sengotiske våben
hus mod s. er skibets rigt profilerede dør, anbragt
i et portalfremspring, bevaret. Skibet har fladt
bjælkeloft, koret gotisk hvælv. Renæssance alter
tavle med maleri fra 1843. Forgyldt sølvkalk fra
o. 1650 og alterstager fra 1616. Døbefonten fra
o. 1150 er et usædvanlig rigt og velbevaret got
landsk arbejde i kalksten. På den cylindriske
kumme relief af den tronende Kristus i mandorla,
omgivet af engle og skildringer af barndoms
historien. Under bueslag på kummens nederste,
kegleformede del knæler 6 engle, og det kraftige
fodstykke prydes af 4 uhyrers hoveder. Ung

renæssance prædikestol fra o. 1580. Noget om
dannede bruskbarok stolestader.
Magleby Kirke, Præstø amt (4E8). Langhuset om
fatter i v. et romansk kridtkvaderskib og i ø. et
sengotisk langhuskor fra o. 1500 med sakristi
mod n. Ældste tilbygning er dog det sydlige våben
hus fra o. 1300, forhøjet i 16. årh. og indrettet til
dåbskapel, senere gravkapel, nu atter våbenhus.
Et andet våbenhus fra 16. årh. mod n. er nu lig
kapel. 1592-93 opførtes det anselige tårn med
trappehus og højt, spåntækt spir i stedet for et
ældre. Yngste tilbygning er et gravkapel fra 17.
årh. på langhusets ø.-gavl. Anselig, højrenæssance
altertavle fra 1606 med malerier fra 1610. Ro
mansk granitfont på nyere fod. Fra et gotisk
korbuekrucifiks er figuren fra 15. årh. og side
figurerne fra o. 1500 bevaret. Højrenæssance
prædikestol fra 1614 med hjørnefigurer og opr.
dyde-malerier. Stolens rygfelt er et samtidigt,
symbolsk maleri. Senrenæssance stoleværk med
herskabsstole for Mogens Gyldenstierne forrest.
Interessant figurgravsten i korgulvet fra o. 1540
over Anders Bille og hans to hustruer. Stenen har
minuskelindskrifter, og skjoldene og figurerne er
en af landets ældste adelige anerækker. Kirken har
haft to adelige begravelser: I kapellet mod ø. for
Rantzau-Gyldenstierne og i det sydlige våbenhus
for Lindencrone. I kirkegårdsmuren indgår en
middelalderlig kirkelade, hvis blændingsgavle er
bevaret. Et ejendommeligt ildsted er formentlig
fra 1763, da bygningen blev hospital.

Maria Magdalene Kirke, Randers amt (16D3).
Trods »romansk« grundplan er kirken fra gotisk
tid, opført af Otto Nielsen Rosenkrantz og hustru
o. 1450. Apsis, kor, skib, tårn, våbenhus og grav
kapel er af munkesten, hovedsagelig på en sokkel
af kvadere fra en ældre kirke. Hvælvene rummer
interessante kalkmalerier fra to perioder. I apsidens halvkuppel troner den dømmende Kristus
på en regnbueoval. Nederst en række adelsvåben
for bygherren og Århusbispen Niels Stygge. I
korhvælvet plantedekorationer. O. 1500 fik skibet
hvælv, i ø.-faget ses Rosenkrantz’ernes skjold og
navn og titel: »Niels Eriksen ridder til Biørn
holm«, Otto Nielsens sønnesøn. Hvælvet smykkes
desuden af en dommedagsskildring med et billede
af, hvordan det vil gå en utugtig kvinde. Billedet
blev sammen med et par andre afdækket ved kir
kens restaurering 1964-66 (arkitekt Rolf Graae)
efter at have stået overkalket siden 1909 fordi
tidligere menighedsråd anså dem for uanstæn
dige. I 2. hvælvfag ornamentik, en pelikan (sym
bol på selvopofrelse) m.m. Våbenhuset opførtes
antagelig i middelalderens slutning. Over døren
vokser to rønnebærtræer ud fra muren. Tårnet
er fra 1593 og s.-kapellet ved koret formentlig fra
1639. Overdådig rokoko altertavle fra 1757 med
opr. nadvermaleri i midterfeltet. Udskåret knæ
faldsskranke fra o. 1720. En granitdøbefont fra
kirkens opførelsestid er næsten skjult bag et barokt
gitterværk med tilsvarende fontehimmel. Barok
prædikestol med lydhimmel og et timeglas, o.
1650. Sengotisk korbuekrucifiks på skibets n.væg. I et vindue i s.-væggen et glasmaleri.

Messespir, Mesinge Kirke.

Mesinge Kirke, Odense amt (20C12). Kernen i den
maleriske kirke er et romansk skib, men kirken
præges helt af sengotiske om- og tilbygninger.
Første ændring skete, da det romanske kor er
stattedes af et langhuskor med en usædvanlig,
blændingsprydet gavl, der krones af et højt messeklokkespir, støttet af en murpille. Skibet udvide
des mod v. og fik hvælv, og kort efter opførtes
tårnet med n.-s.-vendte blændingsgavle og våben
hus mod s. Tårnet fik i renæssancen ekstra kvist
gavle mod ø. og v. Lutheransk fløj altertavle fra
1591 med fløjmalerier fra 1635. I midtfeltet et
maleri fra 1928 af Anna E. Munch. Ungrenæs
sance præste- og degnestole fra 1586. Højrenæs
sance prædikestol med gode billedskærerarbejder
af syndefaldet, fødslen, korsfæstelsen og op
standelsen. Romansk granitfont. Sengotisk kor
buekrucifiks. Stort 3-mastet kirkeskib. Tårnuret
er formentlig fra 1589, værket fornyet 1936.
Epitafium fra 1664 og mindetavle fra 1850. To
figurgravsten, den ene over Anne Hardenberg
(død 1612) hvis 1. ægtemand Anders Bielcke
»blef af sine uvenner hastelig tagen af dage . . .
1588 . . . «. Kirkegården har en anselig s.-portal
og kirkelade, hvis s.-parti med blændingsgavl er
sengotisk. Den har været brugt som hospital.

Mogenstrup Kirke, Præstø amt (412). Romansk
kor og skib i kampesten. I sengotisk tid tilføjedes
en v.-forlængelse med tårn. Fra samme periode
stammer sakristiet på korets n.-side og våben
huset mod s. Kor og skib har hvælv fra o. 1425,
og korets hvælv blev straks efter dekoreret af
Morten Maler: mod ø. den dømmende Kristus,
omgivet af evangelistsymbolerne. Ovenover har
maleren skrevet med store typer: »Martinus bene
fecit« (Morten har udført (det) godt). Desuden
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blad- og grenværk, en enhjørning og en okse. I
skibets tilmurede n.-dør er o. 1500 malet korsegangen. På alterbordet et gipsrelief, »Kristus i
Emaus«, efter Thorvaldsen. To elfenbenskruci
fikser, det ene fra 18. årh. på alteret, det andet fra
19. årh. på skibets s.-væg. Fra en gotisk sidealter
tavle er bevaret en bispefigur. Romansk granit
font. Bruskbarok prædikestol, skåret af Abel
Schrøder d.y. 1633. I storfelterne evangelisterne,
Kristus og Paulus. Stolen står nu umalet, men
havde opr. broget staffering. Jernbeslået, 4-sidet
pengeblok med 10 pengespalter. Kildeblok (i
våbenhuset) fra Skt. Mogens kilde, der tidl. var
meget søgt sankthansaften (kilden er nu flyttet
fra sit opr. leje og danner et springvand ved Kirke
skoven).

Mosbjerg Kirke, Hjørring amt (19E9). Den ro
manske kvaderstensbygning består af kor og
langt skib, hvis vestlige ende muligvis har skullet
danne forhal eller bære et tårn. V.-gavlen er senere
ommuret med kamtakker. Foran den bevarede
n.-dør et sengotisk våbenhus. På dørens indven
dige side et tympanonfelt med kors. I koret fandtes
1954 en runeindskrift med ordet »Kandelabru«.
Skibet har bjælkeloft, koret en senere indbygget
krydshvælving. Enkel, højrenæssance altertavle
med samtidigt maleri: Kristus på korset. Tidl.
var indsat et maleri fra 1886, udført af Oscar Matthiesen, nu ophængt i skibet. Romansk granitfont.
Prædikestol fra 1599 med evangelistmalerier. I
skibet en marmormindetavle fra 1809 over
Maren Severin, enke efter to af Eskærs ejere, samt
en tavle til minde om, at fuldmægtig E. L. B.
Schmidt 1777 blev reddet fra havsnød. Kirken er
gennemgribende restaureret (bl.a. ny alterskranke
og stolestader) 1954-55 ved arkitekt L. Teschl.
Munkebo Kirke, Odense amt (20D11). Romansk
skib, gotisk langhuskor og sengotisk tårn med
våbenhus. Det overhvælvede langhuskor erstat
tede o. 1450 det romanske kor, og senere fik skibet
hvælv. Tårnet havde opr. bindingsværk-overdel
og højt spir, men har nu et lavt pyramidetag.
Kirken er restaureret 1965-68 ved arkitekterne
Knud, Erik og Ebbe Lehn Petersen. Ungrenæs
sance alterbordspanel fra 1571. Altertavlen er en
4-søjlet baldakinopbygning fra 1592, den blev
sammen med det øvrige træinventar stafferet
1965-68 af kunstneren Ingolf Røjbæk. Romansk
granitfont med nederlandsk dåbsfad fra o. 1650
med herrer og damer i tidens modedragter samt
påfugle. Højrenæssance prædikestol fra 1597.
Sengotisk korbuekrucifiks på opr. plads. Rige,
højrenæssance herskabsstole med hermer (i mode
dragter) og våben for Hans Oldeland og hustru.
Mellem tårnrum og våbenhus en dørfløj fra 1581
med smedejernsbeslag. I våbenhuset flere slidte
gravsten fra 17. årh.
Møgeltønder Kirke, Tønder amt (7H5). Romansk
kor og skib med unggotiske ø.- og v.-forlængelser,
sengotisk tårn, trappehus til pulpitur fra 1692 på
skibets s.-side, gravkapel fra 1763 på korets n.-side
og våbenhus fra 1898 ved korets s.-side. O. 1200
opførtes skibets østlige parti ved et ældre kor, der
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senere erstattedes af det nuværende. Forlæn
gelserne opførtes o. 1275. Tårnet med højt pyra
midespir er på en usædvanlig måde bygget oven
på skibets v.-ende. I koret kalkmalerier, stærkt
restaurerede og udvidede 1894-98 af A. Wilckens.
En apostelrække er opr. fra o. 1275, den øvrige
dekoration er ungrenæssance, o. 1550. W. malede
bl.a. i s.-kappen grev Hans Schack og søn for
uden sig selv. I skibets v.-fag bebudelsen, ranke
værk og dyr fra o. 1325. Smuk, 4-fløjet sengotisk
altertavle fra o. 1500.1 midten en figurrig Golgatascene, i inderfløjene apostlene. På ydersider og
yderfløje 8 passionsmalerier. Topstykke med
opstandelsesrelief samt akantusvinger tilføjedes
o. 1700. Fra sidealtertavler er bevaret en Madonna
og en bispefigur fra 15. årh. samt et relief af Jesu
fødsel. Rigt altersølv og 4 sæt stager: unggotiske,
gotiske, barokke og senbarokke. På alteret Chr.
IV’s bibel i originalt, sort bind med messing
beslag. Senromansk granitfont med renæssance
fontehimmel. Barok prædikestol fra 1694, i fel
terne holder engle lidelsesredskaberne. Sengotisk
degnestol og præstestol fra o. 1690. 3 pulpiturer:
et i v.-enden fra 1578 med landets ældste, intakte
orgel fra 1679; et på n.-væggen fra 1691, afsmalnende mod ø. til Schackenborgs stol fra 1692
med opgang i trappehuset. I og ved kirken mange
gravminder. Under koret en krypt fra 16. årh. med
3 ens barokke sandstenssarkofager med dejordiske
rester af Hans Schack (død 1719), hustru og datter.

Mørkøv Kirke, Holbæk amt (2H8). Skibets hvælv
er fyldt med nogle af landets bedst bevarede sen
gotiske kalkmalerier, udført o. 1450 af »Isefjordsmesteren«. Af den romanske kirke er kun skibets
langmure bevarede. Det fik i den senere middel
alder 3 krydshvælv, og der opførtes to våbenhuse
(det sydlige er nu ligkapel). I sengotisk tid blev det
romanske kor erstattet af et langhuskor med et
rum til sakristi, og mod v. opførtes tårnet. Kalk
malerierne blev fremdraget i beg. af 1940’rne af
Egmont Lind ved en teknik, der i usædvanlig grad
har kaldt de gamle farver frem. I det østligste fag
skildres bebudelsen, fødselshistorien, flugten til
Ægypten og barnemordet. I næste fag ses ind
toget i Jerusalem, nadveren, Judaskysset og lidel
seshistorien. I v.-faget følger dommedag med de
salige og de fordømte samt Skt. Jørgen og dragen.
I ligkapellets hvælv noget ringere (elev)arbejder:
Laurentii og Sebasti martyrier, Maria som him
meldronning og Jesu fødsel. Malerierne ledsages
af tekstbånd på latin og stråler af ægte fortælle
glæde og fantasi. Altertavle, prædikestol og stole
stader er af nyere dato. Renæssance alterstager
fra beg. af 17. årh., romansk døbefont af granit
med nederlandsk dåbsfad fra o. 1625. I kirken en
gravsten fra 1570, på kirkegården flere ældre sten,
bl. a. over 6 ridefogeder på Mørkegård.
Nordborg Kirke, Sønderborg amt (8E7). Det ro
manske kor og skib har adskillige tilbygninger,
og flere andre er forsvundet. I kor og skib af røde
munkesten fra o. 1200-50 ses de opr. døre og et
tilmuret vindue. Formentlig har der også været
apsis. Skibet er forlænget mod v. med en sen
romansk tårnunderdel. Tårnrummet har muligvis

været delt i 3 rum med arkader til skibet. Kun over
det brede midterrum har tårnet hævet sig i flere
stokværk, først af sten, senere et af træ, og sidst
har et andet trætårn stået v. for underdelen
(ødelagt 1788 af lynnedslag). Et sengotisk s.kapel ved skibets ø.-ende har arkade til skibet.
Oven på kapellets mure rejstes 1789 et klokketårn
i ét stokværk med pyramidespir kronet af et lan
ternespir. 1700 fik koret en forlængelse, og hertug
Augusts gravkapel opførtes i forlængelse heraf.
Kapel, korforlængelse og romansk kor fik nyt,
fælles tag. Indtil 1882 var korforlængelsen afskilt
til sakristi. Det nuværende sakristi ved n.-muren
var opr. trappebygning for en hertugstol på et
pulpitur i korets n.-side. Et n.-kapel ved skibet
afløste 1785 en brøstfældig forgænger fra 1686.
Et våbenhus fra 1881 på v.-gavlen afløste ligele
des et ældre. Skibet fik hvælv o. 1500. På dets
n.-væg et kalkmalet våbenskjold fra o. 1250 og
et korsfæstelsesbillede fra o. 1425.1 s.-kapellet ma
lerier fra 16.årh., bl.a. en dommedagsscene. Ba
rok altertavle fra 1655. I storfeltet et nadverrelief
mellem store figurer af Moses og Johannes Dø
beren, i topstykket korsfæstelsen. Senromansk,
firpasformet kalkstensfont med menneskehove
der. Korbuekrucifiks fra o. 1500. Prædikestol
fra o. 1626 med relieffer fra ny testamente og opr.
lydhimmel. V.-pulpitur fra o. 1750 med orgel.
Flere gravsten fra 18. og 19. årh. I det hertugelige
gravkapel 11 kister fra 1628 og fremefter (7 stod
tidl. i Egen Kirke). Det rige inventår er restau
reret 1933, og en del bærer stadig kirkens gamle
navn, Tontoft.

Nordby Kirke, Holbæk amt (13G9). Kun skibets
sidemure med to dørportaler er tilbage af den opr.
højgotiske kirke fra o. 1350. I de følgende årh.
skete en række til- og ombygninger, der kan da
teres gennem kalkmalede indskrifter. O. 1450 op
førtes et smukt sakristi med blændingsgavl. 1494
fik skibet hvælv, og der tilføjedes en v.-forlængelse
med trappe i n.-muren til loftet. 1531 blev koret
erstattet af et langhuskor, men sakristiet blev be
varet. Også våbenhusene mod n. og s. samt det
lille tårn mod v. er sengotiske. I skibets v.-fag små
billeder af helgeninderne Katharina, Dorothea og
Barbara, o. 1500. De latinske indskrifter siger
bl. a. ; »Herrens år 1531 Hr. Jens Ibsen, sognepræst,
S. Hans aften« og »I Herrens år 1494 ... blev dette
værk fuldført på foranledning af Hr. Peder Kjeld
sen, provst på denne ø.« Ved kirkens restaurering
1964-68 ved arkitekterne Knud, Erik og Ebbe Lehn
Petersen afdækkedes på skibets n.-væg i det
vestlige fag et kalkmaleri af den tronende Kristus
samt et narrehoved, udført efter at hvælvene er
indbygget, måske også 1494. Antemensale fra
1587. Altertavle fra o. 1625 på overgangen mellem
senrenæssance og bruskbarok. I storfeltet et
nadvermaleri, flankeret af dydeskikkelser. Glim
rende, sengotisk monstransskab fra 1519. Ro
mansk granitfont. Barok prædikestol fra 1631 med
hjørnehermer og evangelister. Stoleværket er ho
vedsagelig fra 1595 og 1651 med mange indsnitte
de navne, mærker og årstal. I murværket to grav
sten, den ene over en sognepræst fra 18. årh., den
anden over forpagter Marcus Achton, død 1804

». . . fra trøstesløs enke og uopdragne børn«.
Klokken fra 1691 kan vanskeligt høres i det fjernt
liggende Nordby, og der ringes derfor med en
klokke, som hænger i et lille tårn midt i byen.
Nordrup Kirke, Nordrupøster, Sorø amt (4E2).
Romansk skib med gotisk langhuskor og tårn
samt nyere sakristi og våbenhus. Den romanske
bygning af faxekalk og kamp fik i beg. af 15.
årh. indbygget hvælv, og o. 1500 erstattede det nu
værende langhuskor det opr. kor. Tårnet fra
samme tid har trappehus i s. 1865 opførtes vå
benhuset i s. og sakristiet med herskabsstol for fa
milien Brockcnhuus-Schack, Giesegård, på ko
rets n.-side. Alle vinduer stammer fra en hoved
reparation 1847, et glasmaleri fra 1911 er af Niels
Overgaard. På korets hvælv sengotiske kalkma
lerier fra o. 1430: Nadveren, Jesus vasker discip
lenes fødder, bønnen i Getsemane og Judaskys
set. Stilen minder både om »Kongestedmaleren«
og »Morten Maler«. Bruskbarok altertavle fra
o. 1625 med lidt yngre nadverrelief af Abel Schrø
der d.y. Nyere malerier i storfelt og topstykke.
Samme mester har 1664 skåret prædikestolen med
lydhimmel, det er et pompøst arbejde med relief
fer af lidelseshistorien. To sæt sengotiske altersta
ger. Døbefont fra o. 1800 af marmor med neder
landsk dåbsfad fra o. 1625-50. På kirkegården et
gravkapel fra 1861 for familien B.-S.

Nors Kirke, Thisted amt (17D5). Romansk kor og
skib med sengotisk tårn, våbenhus og sakristi.
Den romanske bygning af granitkvadere er mod
sædvane også kvaderklædt indvendig. Foruden de
sædvanlige døre, hvoraf n.-døren stadig bruges,
har skibet en v.-portal (nu til tårnrummet). Dø
ren er retkantet med glat tympanonfelt indvendig.
Flere opr. vinduer står som blændinger. Tårnet,
der har pyramidespir, blev o. 1800 delvis kvader
klædt med materialer fra den nedbrudte Torup
Kirke. Sakristiet på korets n.-side blev 1750 ind
rettet som gravkapel. Kirken har bjælkelofter. I det
romanske granitalterbord er fundet en helgengrav
med en blykapsel indeholdende 7 bensplinter. Al
tertavlen er et maleri af A. Dorph fra 1883. Ro
mansk firkløverformet granitfont. Korbuekruci
fiks fra o. 1500 på nyt kors. Renæssance prædike
stol. Degnestol og stort v.-pulpitur fra 1641, sidst
nævnte med malerier fra 1679, bl. a. af kirken. Kir
keskib fra beg. af 18. årh. (fregat). I kapellet et
sandstensepitafium over oberstløjtnant Th. Thom
sen (død 1749) og hustru. 4 romanske granitgrav
sten, de 3 med indhugne kors, den ene desuden
med gavlsten.

Notmark Kirke, Sønderborg amt (8G9). Det ro
manske kor og skib domineres af det meget bre
de og svære senromanske tårn, nederst af rå
kamp, derover munkesten. Støttepillerne på dets
v.-gavl er fra 1884. Tårnrummet havde opr. hvælv
og to arkader til skibet, nu bjælkeloft og en sen
gotisk rundbue. Ved Thomas Stures død 1563
forlængedes koret, og han begravedes i et kam
mer under alteret. 1857 tilbyggedes et sakristi ved
ø.-gavlen. Sengotisk våbenhus af rå kamp. Mod
n. en korsarm fra 1762. Skibet har bjælkeloft, koNotmark Kirke • 71

Nylars Kirke.
ret gotisk hvælv med kalkmalede våbenskjolde for
Sture og Breide, 1564. Fløjaltertavle fra ca. 150025. I midtskabet relieffer af Marias himmelkro
ning, flankeret af Johannes Døberen og en bisp.
På midtskabets skilleplanker små helgeninde- og
kirkefædre-figurer. I fløjene de 12 apostle. Et
processionskrucifiks fra 1475-1500 tjener som al
terkrucifiks. Romansk granitfont. Sengotisk kor
buekrucifiks fra o. 1525. Ungrenæssance prædike
stol med våben for T. S. og enken Berte Ahlefeldt. Deres livfulde portrætfigurer ses i et sten
epitafium, indfattet i træramme. Stenen har væ
ret pragtfuldt stafferet og hang opr. på korfor
længelsens n.-væg, nu i kapellet. Ved kirkegården
er bevaret en stråtækt kirkestald i bindingsværk
fra 1852.
Nustrup Kirke, Haderslev amt (10K1). Den anse
lige kirke består af romansk apsis, kor og skib
samt sengotisk tårn og våbenhus. Apsis og kor er
tidligt (o. 1250) ombygget, men uden større æn
dringer. Det hvælvede tårnrum blev 1952 afskilt
fra skibet. På skibets loft en kornvinde over en
lem, så tiendekorn m. m. har kunnet hejses op. I
korets vestlige fag hænger i tagværket på sin opr.
bom en sengotisk messeklokke, men hullet i
hvælvet til rebet er tilmuret. Gotisk skabsaltertavle med 4 fløje, et nordtysk arbejde fra 1475.
Predella- og fløjmalerier fra 1756. I midtfeltet en
rig Golgatascene med 40 figurer, alle godt udført.
Inderfløjene har i to etager 16 figurer : de 12 apost
le, helgener og Johannes Døberen. Formentlig
har 3 forskellige billedskærere leveret bidrag.
Tavlen er istandsat 1954, bl. a. med ægte guld og
sølv. Fra et katolsk sidealter stammer en stor
Mariafigur og en Skt. Laurentiusfigur. Proces
sionskrucifiks fra o. 1400. Skt. Hjælper-krucifiks
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fra slutn. af 15. årh. Figuren er iført lang kjortel
og hører som type til de ældste korsfæstelsesfremstillinger. Romansk granitfont. Prædikestolens
ældste dele er fra o. 1575, med nye felter fra beg.
af 17. årh. fremstillende scener af Jesu liv. Adskil
lige gravsten fra 17. årh. og fremefter.
Nykirke, Nyker sogn, Bornholms amt (6G9). Den
mindste af Bornholms rundkirker, opført i rå
kamp o. 1150. Hele kirken har hvælv, skibets er
ringformet omkring den ca. 3 m tykke midterpille.
Triumfbuen har opr. været smallere og flankeret
af sidealternicher. En smal trappe fører op til
2. stokværk, der aldrig har været overhvælvet.
Forskellige spor, bl. a. videreførelsen af trappen,
viser, at et 3. stokværk har været planlagt, men om
det nogen sinde har været bygget, vides ikke. Det
er derfor også uklart, om forsvarsindretningerne
har været indrettet eller tænkt indrettet som i
Østerlars og Nylars eller lidt anderledes som i
Olskirke. Spygatter til regnvand i 2. stokværks
gulv tyder på, at loftarrangementet ikke var tæt,
fordi taget var fladt langs et brystværn. Murkro
nen er fjernet da det høje, kegleformede spåntag
rejstes, formentlig i 16. årh. Våbenhuset er sen
gotisk. På midtpillen og væggene kalkmalerier
fra o. 1400. På pillen fremstillingen for Herodes
og 3 scener af lidelseshistorien, gravlægningen,
Jesu sjæl i himlen, opstandelsen, og himmelfarten.
Ved n.-døren Gudslammet og en bebudelsesscene.
Ved orglet den vantro Thomas. Over korbuen et
billede fra o. 1600 af den opstandne. Altertavlen er
et maleri fra 1888, »Opstandelsen«, kopieret efter
Carl Bloch. Sengotisk alterkalk (nyere bæger) med
latinsk indskrift. Senromansk kalkstensfont. Præ
dikestol fra 1872 med indsatte renæssance snit
værker. Ved stolen et timeglas fra 1690. I våben-

huset en »pesttavle« fra 1747 med tallet på ofrene
fra epidemier i 1618 og 1654 samt en romansk
gravsten. I Bornholms museum opbevares cn al
tertavle, et røgelseskar og en empire prædikestol
fra kirken. På kirkegården et stærkt fornyet bindingsværks-klokketårn i øens karakteristiske stil.
I kirkediget smukke gamle trælåger med planke
tag, på den sydlige er skåret ANNO 1678.
Nylars Kirke, Bornholms amt (619). Er den bedst
byggede af Bornholms rundkirker og derfor den
mest intakte. Murværket er af kamp med detaljer
af silurkalk. Kirken er opført i 12. årh., og kun
våbenhuset er føjet til senere. Koret med apsis har
nærmest oval grundplan, og det cirkulære skib
måler indvendig 11 m i diameter. Apsis har halv
kuppel, hvori er indmuret 5 »lydpotter« til bed
ring af akustikken. Koret har kuppelhvælv og
skibet et ringformet hvælv omkring midtpillen.
Et opr. vindue er bevaret mod nv. helt oppe un
der hvælvet og for lille til, at et menneske kunne
trænge gennem det. En snæver trappe i muren fø
rer op til 2. stokværk. En åbning i gulvet over
s.-døren har dels kunnet bruges til forsvar mod
indtrængende, dels til indladning af forråd. 3. og
øverste stokværk havde opr. en åben skyttegang
med brystværn hele vejen rundt. Bag denne rejste
en indermur sig, som bar det kegleformede tag.
Senere er brystværnet hævet og det nuværende,
store spånklædte kegletag rejst. På midtpillen
kalkmalerier fra 14. årh. Begyndende over for
koret skildres Adams og Evas historie, indrammet
af blomster og stiliserede træer. Over alteret er
anbragt et egetræs krucifiks, skåret 1882. Sengo
tiske alterstager. Senromansk døbefont i kalk
sten. I våbenhuset et stort renæssance krucifiks
fra o. 1600. Prædikestol fra 1882. I koret en ud
skåret engel fra 18. årh. På kirkegården står et
middelalderligt klokkehus med underbygning i rå
kamp.
Næsbyhoved Broby Kirke, Odense amt (20D8).
Kirken bestod opr. af et unggotisk kor og skib.
I sengotisk tid blev det gamle kor erstattet af et
langhuskor, opført i bredde med skibet. Det har
en usædvanlig rig gavl med blændinger, savsnitfriser og to svære støttepiller i hjørnerne. Det nye
kor fik hvælv, mens planen om overhvælving af
skibet blev opgivet. Tårnet, også i bredde med
skibet, har trappe- og blændingsgavl. Våbenhu
set er opført foran den opr. mandsdør. Ungrenæs
sance antemensale fra o. 1575. Glimrende, sen
gotisk fløjaltertavle fra o. 1500, restaureret 195152. I midterfeltet en figurrig Golgata-scene med
Kristus mellem de to røvere og 4 engle, der hver
holder en kalk. I fløjene 12 apostelfigurer i hver
sin arkade. Fodstykke med nadvermaleri fra
1774. Sengotiske alterstager. Romansk granitfont
med relieffer: Kristus, løve- og menneskehoveder.
Krucifiks med årstallet 1660, skænket af grevinde
Danner. Ungrenæssance prædikestol fra 1577.
Jernslået dørfløj fra 1512.1 våbenhusets ø.-væg en
romansk gravsten.

Nødebo Kirke, Frederiksborg amt (1C8). Den
smukt beliggende kirke omfatter romansk kor og

skib med genopført apsis (19. årh.), senromansk
tårnunderdel, renæssance våbenhus og tagrytter
fra 1739.1 den romanske kampestensbygning med
detaljer af kridtkvadere er flere opr. vinduer be
varet tilmurede. I beg. af 15. årh. fik kirken hvælv.
Den store tagrytter med to klokker afløste et
tårn af træ på kirkegården. I skibet kalkmalerier
fra o. 1425: Jesus for Herodes, piskningen, kors
fæstelsen, Jesus i graven og 4 billeder af syndefal
det. Tårnfaget er glimrende bemalet o. 1460 med
Marias himmelkroning, hellig tre konger og an
dre helgenskikkelser. Kunstneren kendes under
navnet »Unionsmesteren«, og hans billeder fin
des også i Undløse Kirke. Altertavlen er et maleri
fra 1839. På n.-væggen en sengotisk skabstavle fra
o. 1520 med nederlandske malerier. Middelalder
ligt røgelseskar. Romansk granitfont. Glimrende
barok prædikestol fra o. 1668 af Esben Børresen.
Nørholm Kirke, Ålborg amt (18D5). Romansk
kor og skib med gotisk tårn og våbenhus. På
ø.-gavlen ses spor af en sløjfet apsis, og i de ro
manske granitkvadermure er begge dørsteder be
varet. I skibets s.-mur flere billedkvadere (en
mand, et korslam m. m.). Tårnet har blændings
gavle og hvælvet underrum (nu redskabsrum). I
våbenhuset er benyttet enkelte apsiskvadere. Ko
ret har gotiske krydshvælv (med rester af kalkma
let planteornamentik), skibet har bjælkeloft.
Fremragende, 3-fløjet altertavle, skåret i beg. af
16. årh. I midtfeltet korsfæstelsen, i sidefløjene
Knud konge (Knud den Hellige, dræbt i Odense
kirke 1086) og Skt. Dominicus. Ved korset knæ
ler Odense-biskoppen Jens Andersen Beldenak
(død 1537), og en vildmand holder hans våben
skjold. Alterkalk og -disk fra 1576. Messehagel
med broderet krucifiks fra 18. årh. I korets n.-væg
et sengotisk monstransskab med udskåret spir.
Romansk granitfont. Dåbsfad af tin og messing
med et skib, en havfrue og en borg. Prædikestolen
med lydhimmel er et rigt træskærerarbejde fra
1632. Pulpitur fra 18. årh. med malerier af Kri
stus og apostlene. Over triumfbuen et lille, sen
gotisk processionskrucifiks. Skibsmodel fra 1827.
To epitafier fra 1660’erne. På kirkegården en kors
prydet romansk gravsten.
Nørre Alslev Kirke, Maribo amt (6D2). Unggo
tisk kor og skib samt gotisk tårn og våbenhus.
Koret har 3-sidet afslutning, og begge de rigt fal
sede portaler er bevaret. Tårnet har trappehus fra
renæssancen. Kor og skib har opr. hvælv og kalk
malerier fra flere perioder. Ældst (fra 14. årh.) er
en majestasfremstilling i apsiden med den tro
nende Kristus omgivet af apostlene m. fl. Fra
o. 1400 stammer triumfvæggens billeder af den
dømmende Kristus mellem apostlene. O. 1500
dekorerede »Elmelundsmesteren« skibets sv.-fag.
Bevaret er bl. a. en sjælden fremstilling af dødedansen samt Adam og Evas historie. Smuk brusk
barok altertavle fra 1652. I stor- og topfelt er
1948 indsat alabastrelieffer af opstandelsen og
himmelfarten. Gotlandsk kalkstensfont, kun
kummen bevaret. Gotisk korbuekrucifiks fra
o. 1350. Prædikestol med himmel fra 1643, smyk
ket med bl. a. evangelistfigurer.
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Nørre Broby Kirke, Odense amt (20H7). Romansk
kor og skib med gotiske tilbygninger fra o. 1400
til reformationen: korforlængelse og v.-forlængel
se (samtidig fik hele kirken hvælv), våbenhus mod
s. og tårn. Over koret var 1589 en tagrytter med
messeklokke. Den interessante altertavle består
af dele fra to sengotiske fløjaltertavler. Den store
passionstavle fra 1475 indeholder i det to m høje
midtskab 7 scener af Kristi lidelseshistorie (bl. a.
sjældne motiver som Maria lægger lændeklædet
om Kristus og Kristus i persen), skåret i en dra
matisk stil. I fløjene apostlene. Predellaen, der er
fra en anden tavle, stammer fra Claus Bergs værk
sted og må regnes for et af Danmarks senmiddel
alderlige mesterværker. I 3 arkader sidder den hel
lige familie, og scenen virker nærmest hyggelig i
forhold til passionstavlens dramatik. Alle figu
rer er forgyldte. Selve tavlen har mistet en del af
sit rammeværk. Fra den altertavle, predellaen
opr. bar, stammer formentlig en én m høj Laurentiusfigur og fra forsvundne sidealtre en Maria
med barnet. 5 andre figurer er nu i Nationalmu
seet ligesom et gotisk monstransskab. Romansk
granitfont. Renæssance prædikestol. Lille, gotisk
6-armet lysekrone over fonten. Smukt, lille sand
stensepitafium fra 1582 og træepitafium fra 1626.
I en krypt under koret ligger bl. a. Ellen Marsvin
(død 1649) og hendes 2 mænd (om E. M. se også
Thurø Kirke og Holckenhavn Kapel).
Nørre Jernløse Kirke, Holbæk amt (2H10). Den
interessante romanske frådstenskirke hører til en
gruppe, der i slutn. af 12. årh. blev opført med ar
kitektoniske lån fra den gamle domkirke i Ros
kilde (nedrevet o. 1200). Apsis og kor er usædvan
lig rigt smykket med lisener og pilastre, som deler
muren i smalle blændingsfelter, der øverst af
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sluttes af dobbelte bueslag. Apsiden har 3 vin
duer, et firkløverformet, flankeret af to cirkulære.
Over midtervinduet er en lille blænding, tvedelt af
en orm udhugget i frådsten, og under vinduet er
anbragt en søjledelt niche. To tilsvarende nicher
findes i skibets ø.-mure (et træk, der også er be
nyttet i Tveje Merløse Kirke og Sonnerup Kirker).
Også korets n.-vindue er opr. ligesom et vindue i
hver af skibets langmure og hvælvene i apsis og
kor (af frådsten). I sengotisk tid fik skibet hvælv,
og der opførtes et våbenhus mod s., et tårn mod
v. og et sakristi (revet ned 1895) mod n. I koret
fornemme kalkmalerier fra o. 1500: mod ø. den
dømmende Kristus i regnbueoval, flankeret af
Maria og Johannes Døber. På n.-væggen rester af
en apostelrække og på s.-væggen en skikkelse, der
holder et kors, samt en helgen med sværd. Et sen
gotisk antemensale opbevares i Nationalmuseet.
På alteret står et unggotisk krucifiks fra o. 1300.
En altertavle fra 1595 er fjernet fra kirken, men
midterfeltets maleri fra 1926 hænger i tårnrummet.
Sengotiske alterstager. Romansk granitfont. Ba
rok prædikestol med relieffer og hjørnefigurer af
dyderne, skåret 1696 af Lorentz Jørgensen. Ung
renæssance herskabsstole med Barnekows og
Oxes våben. Klokker fra 1455 og 1585. Flere grav
minder, bl. a. to gravsten fra 1559 og 1615 i triumf
buen. På kirkegården står et gravkapel, opført
1832 for familien Løvenskiold.
Nørre Løgum Kirke, Tønder amt (7D7). Kirken
består af romansk kor og skib med unggotisk
v.-forlængelse og sengotisk tårn og våbenhus. De
romanske afsnit er opført af tegl, formentlig i
slutn. af 12. årh., og gesimsen prydes af små rund
buer på glaserede dværgsøjler. Begge dørsteder er
bevaret tilmurede. I slutn. af 14. årh. fik kor og
skib med v.-forlængelse krydshvælv, og kort ef
ter er formentlig tårnet opført. Det fungerer nu
atter som våbenhus efter at det noget yngre vå
benhus er indrettet til varmerum. En latinsk ind-

Apsis, Nr. Jernlose Kirke.

skrift beretter, at blomsterornamenterne på hvæl
vene blev fuldført aftenen før Mariæ bebudelse
(24/3) 1518. Ved en restaurering 1961 blev en sen
gotisk skabsaltertavle med en figurgruppe på
hver side af den korsfæstede samt 12 apostelfigu
rer genskabt. Nogle dele, tilføjet i 18. årh., er an
bragt bag orglet. Sengotisk kalk og disk, o. 1500.
Fem sæt alterstager, det ældste unggotiske. Glim
rende unggotisk korbuekrucifiks fra beg. af
14. årh. Jævnaldrende processionskrucifiks. Ro
mansk granitfont med relief af den tronende Kri
stus m. m. Prædikestol fra 1648 med relieffer af
Kristi historie. V.-pulpitur fra 1707. Klingpung
fra 18. årh. Klokke fra slutn. af 14. årh. med la
tinsk indskrift: »abbed Thomas lod mig gøre«.
To mindetavler over faldne 1914-18.

Nørre Nebel Kirke, Ribe amt (11J3). Af den opr.
romanske kirke står kun skibet, hvorunder der er
fundet en begravelse og trærester fra en ældre
kirke. I senromansk tid blev skibet udvidet mod
v. (på n.-siden er 2 vinduer og 2 portaler bevaret
tilmuret), og i unggotisk tid afløste det nuværen
de, meget lange kor det romanske. Tårnet med
forhal og våbenhuset er sengotiske. Indvendig er
den romanske triumfbue og korets ribbehvælv med
ejendommelige kalkmalerier bevaret. Den for
mentlig lokale maler har i sidste halvdel af 15. årh.
skildret syndefaldet, døden med leen, dyrene på
vej til Noas ark og dødssynderne, der som slan
ger bryder ud af en nøgen mand. Renæssance al
tertavle med 16 figurer fra en gotisk fløj altertavle:
Marias kroning til himmeldronning samt helge
ner og apostle. Topstykkets to malerier er fra 18.
årh. Romansk granitfont. Prædikestolen fra o.
1575 er prismeformet med balusterstave og akantusløv som Henne Kirkes. Stoleværket har gavle
fra 1576. En renæssanceportal mellem skib og
tårnrum er nu på kirkeloftet. En sengotisk figur,
»nådestolen«, er anbragt i en dørniche. Kirken er
restaureret 1947 og 1958 (nyt gulv m.m.).
Nørre Snede Kirke, Skanderborg amt ( 12F4). Kir
ken omfatter romansk apsis, kor og skib med sen
gotisk tårn og våbenhus. Den romanske granitkvaderkirke er opført i beg. af 12. årh. Apsismuren smykkes af 3 blændingsfelter, halvsøjler og en
rundbuefrise. I skibets s.-mur 3 billedkvadere
(hest, løve, hund). S.-dørens tympanon med løve
figur er indmuret i tårnet. I sengotisk tid blev ap
sis indrettet til sakristi, og kor og skib fik hvælv.
Det overhvælvede tårnrum har arkade til skibet.
Altertavlen er et maleri fra 1860 af C. Schleisner,
indsat i en ældre ramme. Den romanske døbefont
er et fremragende stenhuggerarbejde med to par
løvefigurer i højt relief. Dåbsfad fra o. 1550 med
fremstilling af syndefaldet. Prædikestol fra slutn.
af 16. årh. med akantusværk i felterne. Rester af
stolestader (gavle, paneler) fra 1588. Jernbunden
kirkedør fra 1604. Klokke med minuskelindskrift
fra 15. årh.
Nørre Tranders Kirke, Ålborg amt (18D8). An
selig, usædvanlig lang kirke bestående af romansk
apsis, kor, skib og forhal, sengotisk tårn, våben
hus og sakristi samt gravkapel fra 1777. Begge ski-

Unggoiisk korbuekrucifiks, Nr. Logum Kirke.
bets portaler med hver to frisøjler er bevaret. I
sokkelsten på skibets og forhallens s.-side er ind
hugget et skaktavl-ornament. Forhallen i v. er
kirkens interessanteste parti. Den er noget bre
dere end skibet, og de svære mure tyder på, at de
har eller skulle have båret et tårn. Rummet åbner
sig til skibet med 2 arkader på en svær, 4-kantet
pille. Midt i forhallen står en kraftig, rund søjle
med ejendommelig terningkapitæl. Den bærer 4
grathvælv. I gotisk tid fik den øvrige kirke hvælv,
og noget senere opførtes våbenhuset og tårnet.
Ved kirkens restaurering 1964 fandtes spredte
kalkmalerier: Skt. Jørgen og dragen, madonna
med barnet fra o. 1450 og forskellige helgener,
malet o. 1500. Renæssance alterbordsforside med
portalfelter. Altertavle fra o. 1625 med malerier af
nadveren og opstandelsen. Sengotisk korbuekru
cifiks. Prædikestol fra o. 1750.1 kapellet på korets
n.-side et stort antal kister fra 18. årh. med slæg
ten Benzon. I koret et stort sandstensepitafium fra
1755 over Johs. Benzon, i skibet epitafium fra
1723 over Thyco Thombsen og hustru, begrave
de i en tilmuret hvælving nedenunder.

Nørre Vedby Kirke, Maribo amt (5D12). Det store
langhus med 5-sidet korafslutning er opført i
slutn. af 13. årh. Tårn og våbenhus er lidt yngre.
Langhuset har store støttepiller, og begge døre
(s.-døren i brug) samt en præstedør er bevarede.
Hele kirken har samtidige krydshvælv. Tårnet har
kamtakkede gavle med en smuk blændingsdeko
ration, tårnrummet med jordgulv har formentlig
altid været materialrum. Kirken er kalket lyse
rød. Vinduerne er ændret i 19. årh. Bruskbarok al
tertavle fra 1637, skåret af Jørgen Ringnis. I
storstykkets midtfelt et maleri af nadveren fra
1646, i topfeltet et maleri fra 1829. 8-kantet,
bruskbarok døbefont af træ fra o. 1645. Kummen
bæres af evangelistfigurer, og i arkaderne ses re
lieffer af bebudelsen, omskærelsen, fødslen, kors
fæstelsen, opstandelsen, Jesus og de små børn samt
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sing fra rokoko-tiden. I kapellet bag udskårne
trædøre og smedejernsgitter et epitafium med knæ
lende helfigurer i sandsten og marmor over M. L.
(død 1622) og hendes 2. mand, Knud Brahe. Des
uden en sort gravsten med figurer over Jens Kaae
til Voergård (død 1579) og M. L.

Nr. Vedby Kirke.

himmelfarten. Unggotisk korbuekrucifiks fra
slutn. af 13. årh., står afrenset, men var opr. staf
feret. Højrenæssance prædikestol fra o. 1610 på
i alt 8 fag. I arkaderne malerier fra o. 1630. Rød
fløjlsklingpung fra 1701. Fire epitafier fra 17. årh.
over sognepræster og en færgemand samt tre
gravsten i koret, heraf to med figurer.
Nørre Åby Kirke, Odense amt (20D2). Det ro
manske kor og skib i kampesten blev i gotisk tid
for en stor del skalmuret med munkesten, og ski
bet fik hvælv. Koret overhvælvedes i 16. årh. og
samtidig opførtes våbenhuset i s. og det anselige,
slanke tårn med smukke blændingsprydede mure
og gavle. Alterbordspanel fra o. 1640. Altertavlen
et maleri kopieret efter Carl Bloch: »Nadveren«.
Gotiske malmstager. Korvæggen er panelklædt
i enkel renæssancestil. Prædikestol fra 1649 med
fantasifulde, bibelske scener, skåret af barokme
steren »Hans Nielsen Bilthugger i Melfar«, der
også lavede lydhimlen og trædøbefonten, der
bæres af en tyk mandsperson omgivet af evange
listerne. Bruskbarok epitafium, opsat 1650 af sog
nepræst Alexander Christensen Synderborg (død
1660). Den største af klokkerne er sengotisk og
har minuskelindskrift.
Nørup Kirke, Vejle amt (10A3). Romansk kor og
skib, sengotisk tårn, kapel fra 1621 og våbenhus
fra 1733. Kapellet på korets n.-side opførtes af
Margrethe Lange, der samtidig lod koret overhvælve. Godsejeren Gerh. de Lichtenberg gen
nemførte 1732-33 en større ombygning og for
nyede en stor del af inventaret. Tårnet fik lanter
nespir over en løgkuppel og skibet overhvælvedes
samtidig med at der ændredes en del ved murvær
ket. G. L. lod Jens Jensen d.æ. skære det nye in
ventar i akantus-barok. Den rige altertavle har
relieffer af korsfæstelsen, opstandelsen m. m. I
korets nø.-hjørne en lukket stol med gennembrudt
værk. Lille fontelukkelse med både baldakin og
fontehimmel over en romansk granitfont, delvis
indkapslet af akantus-snitværk. Prædikestol med
siddende dyder og himmel med en fugl i sin rede.
Stoleværk med malede sentenser og allegorier og
stort pulpitur med bibelske billeder samt orgel
fra 1857 med facade fra 1730. Klingpung af mes
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Oddense Kirke, Viborg amt (14B10). Det roman
ske kor og skib har sengotisk tårn og våbenhus. I
de romanske granitkvadermure er 3 vinduer og
skibets s.-portal med monolitoverligger, båret af
frisøjler, bevaret. På tårnets s.-side to karmkvade
re med søjleornamentik fra en præstedør på ko
rets n.-side. Det store våbenhus har blændings
gavl. I triumfbuen er indmuret en kvader med lø
vefigur. Skibets hvælv er rigt smykket med sen
gotiske kalkmalerier, udført o. 1540, men noget
reguleret ved en restaurering o. 1920. I ø.-faget
scener af Kristi liv med indskrifter på dansk og
latin. Midt- og v.-faget rummer billeder fra gi. te
stamente og folkelige legender, men er helt ny
malede ved restaureringen. Antemensale fra o.
1650 med de opr. malerier af Johannes, Kristus og
Peter. Altertavle fra 1602 med korsfæstelsesbillede fra 1800 i storfeltet. Romansk granitfont. Re
næssance prædikestol i landlig stil med evange
listbilleder fra 18. årh. Orgel fra 1957 i tårnbuen.
I s.-dørens tilmuring en romansk gravsten.
Oksholm Kirke, Øland sogn, Hjørring amt
(18C3). Kirken udgør n.-fløjen af herregården
Oksholm, det tidligere Øland Kloster, stiftet
o. 1175. Hele bygningen er opført ved begyndelsen
af 16. årh. ; det vides ikke, om den tidl. klosterkir
ke lå samme sted. Smuk, sengotisk helhed med
stort hovedskib og kor (langhuskor) i ét, lavt side
skib mod n., kapel i østlig forlængelse af dette og

Olskirke.
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slankt tårn ved hovedskibets v.-gavl, alt af gule
munkesten. Svarende til sideskibet var en kors
gang mod s. Indgang ad en opr. dør i sideskibet.
Smukke, højspændte ribbehvælv, 5 i hoved-, 5 i
sideskib og et i kapellet. Sideskibets to vestligste
hvælv er kun halvt så store som de øvrige for ikke
at rage op over et nonnepulpitur, som mod v. del
te hovedskibet i to stokværk. Adgangen til pul
pituret skete formentlig fra tårnet, der antagelig
stod i forbindelse med klosterets nu forsvundne
v.-fløj ligesom koret med den forsvundne ø.-fløj.
I 17. årh. indrettedes sideskibets ø.-fag og kapel
let til gravkapel. Sengotisk altertavle med Jom
fru Maria i midtskabet og 8 helgenfigurer i fløje
ne. Tavlen indfattes af barokke storvinger og
topstykke med en krucifiksgruppe. Ved siden af
alteret står et fornemt, næsten 6 m højt monstrans
hus med rige udskæringer fra beg. af 16. årh. Et
romansk røgelseskar opbevares i koret. Smede
jerns døbefont fra o. 1700. Renæssance prædike
stol med lydhimmel. På n.-væggen ø. for portalen
til gravkapellet et pragtfuldt rokoko epitafium i
sort og hvidt marmor med figurer i naturlig stør
relse af generalløjtnant Hans Fr. Levetzau (død
1696) og hustru. Rester af sandstensepitafium og
mange gravsten over Oksholms ejere.
Olskirke, Olsker sogn, Bornholms amt (6E9). Det
høje og slanke skib virker i modsætning til Born
holms 3 andre rundkirker tårnagtigt. Det er sam
men med det firkantede kor med apsis opført i
12. årh. i rå kamp på sokkel af silurkalk. Våben
huset er tilføjet senere. Det eneste opr. vindue,
100x30 cm, sidder i apsiden. Begge døre er be
varet, på den sydlige er sokkelprofilen ført rundt

om karmen. Det indre har hvælv, skibets er ring
formet omkring den svære midterpille, der går op
gennem de 2 øvre stokværk. Opgangen hertil er
lagt gennem en højtsiddende dør i korets sv.-hjør
ne, hvortil en nu genskabt fritrappe fører op.
2. stokværk har hvælv som underetagen, men ren
der til regnvand tyder på, at et fladt loft, der ikke
kunne gøres tæt, har dækket det. Dette loft har
været gulv i en skyttegang, der har gået hele ski
bet rundt bag en mur med 9 store skyttegab (gen
åbnet og forsynet med lemme 1933). Forsænkede
standpladser i hvælvets plane overside skulle efter
hvælvslagningen sikre, at skyttepladserne stadig
kunne bruges. Over de 9 luger løber en række
bomhuller til anbringelse af et hængende skytte
galleri af træ. Over disse igen findes endnu spy
gatter, der skulle lede regnvand bort fra rotun
dens tag, der var så fladt, at man kunne færdes
på det bag et brystværn. Muligvis er denne etage
først opført, da 2. stokværk fik hvælv. Brystvær
net blev atter fjernet i 16. årh. da det nuværende
stejle, spånklædte kegletag rejstes. To store støt
tepiller mod v. er fra 1825. Svage rester af kalk
malerier fra o. 1500. Nyt granitbord og ny alter
tavle med relief i brændt 1er, »Kvinderne ved Gra
ven« af Gunnar Hansen 1950. Romansk kalk
stensfont. Prædikestol fra o. 1550 med malerier
fra 18. årh., restaureret 1951. Nye løse stole, or
gel og pulpitur. I våbenhuset en »pesttavle« til
minde om farsoten 1618. I kirkediget står et
spåntækt klokkehus af bræddeklædt bindings
værk på underbygning af kamp.
Ottestrup Kirke, Sorø amt (3D9). Romansk kor
og skib med sengotisk tårn og våbenhus. I kor og
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hvælv, og sidst opførtes det sengotiske tårn med
hvælvet underrum samt våbenhuset mod s. Al
tertavlen er et maleri fra 1898 af Cilius Andersen:
»Kristus i Emaus«; den tidl. tavle fra o. 1620 er nu
på Koldinghus. Romansk granitfont. Den smuk
ke, ungrenæssance prædikestol er dateret 1582.
Den er af vestjysk type med balusterstave og tæt
skåret akantusværk. Stoleværket er fra samme tid.
Rester af herskabsstol med rokokostaffering er
nu orgelskranke.

Pärup Kirke.
skib af rå og kløvet kamp kan flere opr. vinduer
spores, og n.-døren er stadig i brug. O. 1400 ind
byggedes hvælv, og tårnet blev opført. Tårn og
våbenhus har middelalderlige egetagværker. Man
ge kalkmalerier. I koret evangelistsymbolerne,
malet o. 1425. Skibets to hvælvfag er bemalet o.
1510. 1. fag: dommedag med den tronende Kri
stus, Maria og Johannes Døberen, de salige i
himmeriget og de fordømte i helvede samt mod
v. Adam og Eva. 2. fag fyldes af lidelseshistorien
(Judaskysset, for Pilatus, korsegangen og kors
fæstelsen). I tårnbuen prædiker en ræv for en flok
gæs mens en anden løber med én, men gæssene
får hævn - måske agitation mod lægmandsprædi
kanter. Altertavlen fra 1597 rummer store dele af
en sengotisk fløjaltertavle fra o. 1475. I storfeltet
hellig tre konger, i sidefelterne de 12 apostle. Al
terkalk fra 1581. Romansk granitfont med cylin
drisk kumme. Renæssance prædikestol med staf
fering fra 1624. Skriftestol udført o. 1625 på sam
me værksted som antemensalet.

Ovsted Kirke, Skanderborg amt (12F10). Kirken
er Danmarks højest beliggende, 137 m over havet,
og der er en glimrende udsigt mod s. og ø. De
romanske bygningsdele - kor og skib - er opført
af frådsten og kamp. Begge de meget store, opr.
døre ses tilmurede. Koret har bevaret den opr.,
meget usædvanlige udformning. Trods flad ø.væg har det indvendig en 3-sidet apsis med tilsva
rende, 3-fliget frådstenshvælv. I n. fører en snæ
ver spindeltrappe op over hvælvet. Mod s. er ind
rettet en piscina med to udløb. I sengotisk tid fik
kor og skib hvælv, og senere tilføjedes et v.-tårn.
Det fik pyramidespir 1769, da også våbenhuset
med portal blev opført. Renæssance altertavle
med maleri fra 19. årh. af Jesus og Johannes ved
nadveren. Tre bispehelgener, ophængt i skibet, er
fra en sengotisk tavle, o. 1500. Kraftig, romansk
døbefont af granit med relieffer (dobbeltløve,
akantus). Renæssance prædikestol med lydhim
mel fra 1618. Meget stor skibsmodel »Fredericus Quintus«. Klokke fra 1591.
Ovtrup Kirke, Ribe amt (9A4). I romansk tid op
førtes apsis og kor i granitkvadere, og skibet fuld
førtes siden i tuf. På n.-siden rester af lisener og
rundbuefriser. Koret er muligvis forlænget og
apsis genopført. Senere fik kor og skib gotiske
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Pedersborg Kirke, Sorø amt (3D 10). Kirken ligger
på midterbanken i det store borganlæg Peders
borg. Middelalderborgen var omgivet af en stor
vold i en halvring, hvis ender sluttede ved Pe
dersborg sø. Voldens ø.-parti er nærmest udjævnet i byen, men dele er godt bevaret i præstegårds
haven. Borgen opførtes eller udvidedes af Peder
Thorstensen (død 1175), der skabte et betydeligt
romansk bygningsværk. 1205 erhvervede Sorø
Kloster borgen, der i den følgende periode må
være ødelagt, idet kor og skib kan dateres til
13. årh., og kirke og hovedborg kan næppe have
ligget på banken samtidig. Senere fik Roskilde an
lægget, men 1343 købte Sorø Kloster sig ret til at
nedrive kirken og jævne banken, hvilket dog ikke
blev gennemført. O. 1550 opførtes et lavt tårn
på n.-siden og et kapel på s.-siden af den romanske
kirke. 1861 tilføjedes et 5-kantet sakristi på korets
n. -side, og i forbindelse med restaureringsarbej
der 1927-30 opførtes et våbenhus v. for kapellet.
Kirken er atter restaureret 1957. Det smukke in
ventar omfatter bl. a. en gotisk, 3-fløjet altertavle
med scener af lidelseshistorien. Gotisk korbue
krucifiks fra o. 1450. Barok egetræs-døbefont fra
o. 1650 med evangelistfigurer. Prædikestolens
midtstykke er fra o. 1600, de øvrige dele fra 1694.
Pederskirke, Pedersker sogn, Bornholms amt
(6J11). Romansk apsis, kor og skib i silurkalk
samt kampestenstårn fra 16. årh. Planen er be
mærkelsesværdig, idet tårn og kor er bygget skævt
på kirken. Våbenhuset afløste i 1864 et af vore få
romanske våbenhuse. Af muråbninger er kun
s.-døren med en smuk portal urørt. I koret har
været en meget smal præstedør. Det plumpe tårn
er kun en smule højere end skibet, og tårnrummet
åbner sig mod dette. Der er bjælkelofter overalt
undtagen i apsis. Triumfmuren har bevaret 2 si
dealternicher. Opr. har en mandshøj skrankemur
med 2 sidedøre adskilt præst og menighed. Al
tertavlen er et maleri fra 1876 af C. Chr. Ander
sen. Senromansk, gotlandsk kalkstensfont af
»bægerbladtype«. Prædikestol fra 1845. En min
detavle over pestofre i 1618 og 1654 har i nyere tid
afløst en malet indskrift.

Pårup Kirke, Odense amt (20E8). Hele den store
kirke stammer fra sengotisk tid, men rummer i sin
kerne en senromansk teglstenskirke, hvoraf ski
bets langmure og triumfmuren er bevaret. I sen
gotisk tid blev det romanske kor fjernet og erstat
tet af et langhuskor, men triumfbuen indvendig
blev stående for at markere korafsnittet. Hele
langhuset fik hvælv, og mod n. opførtes et stort
kapel. Kort efter fulgte det svære tårn mod v. med

n.-s.-vendte gavle, og mod slutningen af gotikken
tilføjedes et våbenhus ved tårnets n.-mur. Brusk
barok altertavle med relief af korsfæstelsen foran
et maleri fra 1656 af Jerusalem. Romansk granit
font. Sengotisk korbuekrucifiks fra o. 1500, dets
sidefigurer og to figurer fra en sengotisk alter
tavle er i Stiftsmuseet i Odense. Barok prædike
stol fra 1679 med malerier af Kristus, evangelister
ne og Moses. En indskriftbjælke er bevaret fra et
pulpitur, opført 1777. I n.-kapellet et epitafium i
sten fra slutn. af 17. årh. over en forvalter af Skt.
Knuds klosters len. Under kapellet findes en mu
ret begravelse.

mansk korbue, der foroven i åbningen har 2 ind
murede sten, som tilsammen danner en »korbuetympanon« med relieffer af syndefaldet og kors
fæstelsen. De to sten har formentlig hvilet på en
midterpille. Smuk, sengotisk fløjaltertavle fra o.
1520 med Jomfru Maria på måneseglen mellem
Skt. Katharina og Skt. Barbara. I fløjene apostle
ne. Romansk granitfont. Prædikestol i stilren re
næssance fra o. 1610 med lidt yngre evangelist
malerier. Lille sandstensepitafium over provst
Jochum Brorson (død 1719) og hustru. Romansk
granitgravsten med processionskors og latinsk
indskrift.

Radsted Kirke, Maribo amt(5G10). Kirkener præ
get af sit gamle tilhørsforhold til godset Harden
berg, nu Krenkerup. De adelige ejere har foreta
get byggearbejder og forsynet deres kirke med
smukt inventar, heriblandt nogle fornemme epi
tafier. Bygningens ydre skyldes nu for en del en
omfattende istandsættelse 1868-70. Kirken omfat
ter senromansk skib, unggotisk ø.-forlængelse,
gotisk tårn, gravkapel og våbenhus fra 17. årh.
samt sakristi fra 1783. Det romanske kor blev ned
revet i 14. årh., og det nye langhuskor fik hvælv
og et 3-delt ø.-vindue. Renæssancegavlen er fra
1868. Skibet fik hvælv noget efter opførelsen af
forlængelsen. Det anselige tårn har næsten sam
me bredde som skibet. Fru Elisabeth Rosensparre
lod det forhøje 1621 og forsyne med spir. 1898
styrtede det brændende sammen efter lynned
slag, men en nøje kopi blev opført kort efter. Fru
E. R. lod også n.-kapellet opføre. På korets
n.-side lå 1739-77 et stort gravkapel for slægten
Reventlow. Sakristiet blev opført i dets sted. Næ
sten alt det smukke inventar bærer adelige initia
ler og våben. Højrenæssance altertavle fra 1610,
stærkt omdannet. I midtfeltet et maleri fra 1870,
udført af A. Dorph. Altersølv fra 1799, skænket af
ægteparret Hardenberg/Reventlow. Gotisk dø
befont af kalksten, dåbsfad fra 1611 med Rosen
sparre og Gyldenstiernes navne og våben. Højre
næssance prædikestol fra 1610, ændret og forsy
net med evangelistfigurer 1868. I arkaden til
n.-kapellet en smuk smedejernsskranke fra 1870.
På hovedpladsen i kapellet et barok epitafium i
marmor, sandsten og alabast fra o. 1660 over
Palle Rosenkrantz (død 1642), hans 3. hustru og
sønnen. Kun 32 af i alt 64 anevåben er tilbage. I
topstykket glimrende portrætmalerier. 1628 op
satte P. R. et andet epitafium over sig selv og sine
to første hustruer og øvrige slægt. I kirken findes
desuden to epitafier fra 17. og 19. årh. (5 andre er
fjernet). I tårnrummet to figurgravsten over andre
adelige til Hardenberg og i sakristiet to tilsvaren
de sten over præstefamilier. I en tilmuret grav
hvælving under koret nævnes 1755 10 kister for
Hardenberg-adel. På kirkegården en række monu
menter fra 19. årh. over Hardenberg Reventlow
slægten.

Ravsted Kirke, Tønder amt (7F10). Romansk kor
og skib med senromansk v.-forlængelse, unggotisk
korforlængelse samt sengotisk tårn og våbenhus.
Foran en præstedør på korets s.-side er 1637 op
ført et vindfang. Et trappehus ved tårnet er fra
1746. I 15. årh. fik skib og kor hvælv. Flere opr.
vinduer kan spores, ét over præstedøren er i
brug. Egetagværkerne er senromanske, numme
reret med runer. Bygning og inventar er restaure
ret 1966-67. Altertavle og prædikestol er to me
get smukke og velbevarede arbejder. Den 5-fløjede, sengotiske altertavle fra o. 1500 af den såkald
te imperialissima-mester (efter indskriften). I det
store midtskab »nådestolen« flankeret af Maria
med barnet og Skt. Laurentius med sin rist. I inderfløjene de 12 apostle i to rækker. Bagsiderne og
yderfløjene er bemalet i 18. årh. Figurernes staf
fering er fornyet på grundlag af den opr. Prædike
stolen fra 1605 er af Tønder-type i 7 fag med kar
nap og tilsvarende himmel. Felterne skildrer Kri
sti liv og dommedag. I koret præste- og degnestol
fra beg. af 17. årh. Præstestolens panel prydede
det tidl. orgel. Romansk granitfont. Korbuekruci
fiks i gotisk stil. Stoleværk fra o. 1750 med samti
dige dekorationer. I skibets s.-dør en gotisk dør
fløj. På skibets n.-væg et epitafium fra 1622 over
præsten Johs. Thomæus, indrettet i et tidl. sideal
terskab; sidefløjene tjener som series pastorum i
koret. I kirken 6 gravsten, bl. a. over præsten
Paul Zoëga (død 1776), gift 3 gange, fik i alt 24
børn.

Randlev Kirke, Århus amt (13G5). Romansk
kor og skib i granitkvadere, våbenhus og lille ryt
terspir fra 1890. Begge de opr. døre (s.-døren til
muret) samt to vinduer i skibets n.-side er beva
ret. Det indre har bjælkelofter. Interessant ro

Rejsby Kirke, Tønder amt (7A4). Kor og skib er
senromanske, opført af rhinsk tufsten, granit
kvadere og tegl. Murværket mod n. er velbevaret,
i skibet med den opr. dør og 3 vinduer (tilmurede),
i koret med lisener og en trappefrise. I gotisk tid
blev en romansk apsis fjernet og koret forlænget
mod ø., gavlen er fornyet 1761 og hele s.-muren
1892. Sakristi og tårn er sengotiske. Det usædvan
lige, 8-sidede spir og de tvillingdelte nicher med
smalle lyssprækker i tårnrummet er opr. Våben
huset (nu ligkapel) er fra renæssancen, i blæn
dingsgavlen er indmuret 3 fuglekasser. Kirken
blev 1961-62 restaureret ved arkitekt Rolf Graae,
bl. a. fik korloftet en ny dekoration (se under mo
derne kirkekunst). Skibets bræddeloft er ud
smykket 1803. Rester af kalkmalerier fra slutn.
af 16. årh. er bevaret omkring n.-døren. Stor, ba
rok altertavle fra 1677 med udskårne figurer og
malerier. Tavlen står delvis med opr. staffering,
restaureret 1961-62. To figurgrupper fra slutn. af
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ne i de slesvigske krige. N.-kapellet var tidligere
gravplads for Boltinggårds ejere. Epitafium over
Henrik Thott (død i 17. årh.) og 3 hustruer samt
en del ligkisteplader fra 17. og 18. årh. Under ka
pellet en muret begravelse med stensarkofager for
general Henrik Bielke Kaas (død 1773) og hustru.
Korsarmen under tårnet kaldes »marmorkapel
let« og rummer 3 marmorkister med forgyldte be
slag for general Eickstedt (død 1801), hustru og
søn. Under alteret en begravelse for Lammehaves
ejere. I våbenhuset bl. a. en fornem portrætsten
over Jørgen Skinkel til Lammehave (død 1560)
og hustru.

Glasmaleri, Roager Kirke.
15. årh. - Jomfru Maria med barnet og Anna
Selvtredje - stammer fra gotiske sidealtertavler.
Senromansk granitfont med menneskehoveder og
parvis anbragte dyr. Fontehimmel fra 1671. Kru
cifiks af Jes Lind, opsat 1913. Armløs krucifiks
figur fra beg. af 15. årh. Renæssance prædikestol
med relieffer af Jesu barndomshistorie. V.-pulpi
tur fra 1739 med malerier fra 1772.1 korets n.-væg
et jerngitter fra et gotisk monstransskab, epita
fium fra o. 1750 med alabastrelief fra 17. årh. af
den hellige familie. Mange gravminder over præ
ster. Klokken, hvorpå står et vers af Helge Rode,
er støbt ved Sønderjyllands genforening 1920 af
malm fra en gammel kanon. Efter genforeningen
1920 gav Krigsministeriet i alt 60 gamle malm
kanoner for at skaffe klokker til sønderjyske
kirker. Kanonerne var for en stor del støbt af ma
teriale fra kirkeklokker, inddraget ved klokke
skatten 1528 og 1602.

Ringe Kirke, Svendborg amt (20110). Det roman
ske kor og skib er af rå kamp. Skibet er forment
lig forlænget mod v. i senromansk tid, 3 opr. vin
duer ses som blændinger. I sengotisk tid opførtes
våbenhuset mod s. og de to korsarme ud for ski
bets ø.-fag. I våbenhusets blændingsgavl er ind
muret et middelalderligt solur og en billedtympanon af Anna E. Munch 1937. Over s.-kapellet
byggedes i sengotisk tid et tårn, der 1614 blev om
bygget og fik 4 svungne renæssancegavle. Koret
har gotisk skib og ndr. korsarm sengotiske hvælv.
Højrenæssance altertavle med Thotts og Skrams
våben. I midtfeltet et maleri af Anna E. Munch
1935. Alterstager af sølv fra 1744. Romansk gra
nitfont. Højrenæssance prædikestol med pas
sionsscener i felterne. Fra en prædikestol af sten
er bevaret et par renæssance sandstensarbejder.
Under orgelpulpituret to mindetavler over fald
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Roager Kirke, Tønder amt (7A7). Romansk ap
sis, kor og skib med sengotisk tårn, våbenhus og
sakristi. Apsis (omsat 1913) har halvsøjler og
rundbuede felter, der hver rummer en mindre
blænding. Kor og skib har mere beskedne blæn
dinger. Skibets døre og en præstedør i koret er
tilmurede, kun to romanske vinduer er bevaret. I
vinduet i skibets n.-side et sjældent, senromansk
glasmaleri fra 13. årh. sammensat af to malerier
og forestillende bispen Skt. Willehad (død 789,
engelsk missionær i Nordtyskland, biskop af
Bremen). Korbuen og en sidealterniche mod n. er
opr. ligesom skibets bjælkeloft og alle tagværker.
På et nyt alterbord et krucifiks fra 1878, en alter
tavle fra 1796 står i tårnrummet. Desuden findes
25 figurer fra 3 forskellige, middelalderlige tav
ler, bl. a. de 12 små nødhjælperfigurer på fonte
himlen (fra 1685). Rig, sengotisk kalk fra o. 1500
med en fremstilling af Skt. Povl. Romansk gra
nitfont. Prædikestol og lydhimmel fra 1607 med
naive relieffer. Stolestader fra 17. eller 18. årh.
med maleri af Moses. En restaurering af bygnin
gen og inventaret er 1968 under forberedelse.

Rom Kirke, Ringkøbing amt ( 14E2). Romansk ap
sis, kor og skib med sengotisk tårn. Begge de opr.
døre er bevaret tilmurede. S.-døren har smukt ud
førte karmsten med løvefigurer og stiliserede træ
er. På overliggeren den korsfæstede. 0. for døren
en kvader med mandshoved. Tårnet er muligvis
opført på en ældre tårnunderdel. Mod sædvane
står kirken kvaderklædt indvendig. Triumfvæg
gen er bevaret med to sidealternicher. Sengotisk
fløj altertavle med korsfæstelsesscene i midten,
flankeret af hudstrygningen og fremstilligen for
folket. I fløjene apostlene og i fodstykket 4 nød
hjælper-helgener. Lukket præstestol fra o. 1800.
Romansk granitfont. Lille senrenæssance prædi
kestol med malerier fra 18. årh. Ved kirkens s.side romansk gravsten. Klokke fra slutningen af
13. årh. Kirken er restaureret 1961 ved arkitekt
Poul Hansen.
Rostrup Kirke, Ålborg amt (18K7). Romansk
kor og skib, sengotisk tårn, udbygning mod n. fra
18. årh. og våbenhus fra 1869. I den romanske
granitkvader-bygning er kun s.-døren bevaret.
Tårnets underrum har krydshvælv og tårnbue mod
skibet, der har bjælkeloft. Udbygningen åbner sig
mod skibet med stor bue. Anselig fløj altertavle fra
1575 med indsatte alabastrelieffer fra en neder
landsk tavle: bebudelsen, Jesu dåb, nadveren,

Getsemane, korsegangen og opstandelsen. Top
stykke fra slutn. af 16. årh. med Adam og Eva.
Tavlen er istandsat 1755, bl. a. med naive fløjma
lerier. Smuk sølvkalk fra 1660. En madonnafigur
fra o. 1500 er fra et forsvundet sidealter. Romansk
granitfont. Interessant, meget særpræget prædi
kestol fra overgangen mellem gotik og renæssance.
I felterne mellem hjørnesøjlerne rig båndorna
mentik i vikingetidens stil. En munk holder et
skriftbånd med årstallet 1544, og desuden findes
våben for Axel Juul og Kirsten Lunge. I sognet lå
desuden Tostrup og Steenstrup kirker, og materia
ler fra disse er anvendt i Rostrup, bl. a. til udbyg
ningen.
Rutskirke, Rutsker sogn, Bornholms amt (6F8).
Den opr. kirke var særlig interessant ved at være et
»komplet« romansk kirkeanlæg omfattende ap
sis, kor, skib, våbenhus og tårn. De to sidstnævn
te blev desværre nedrevet 1887 og en fri kopi af
tårnet genopført, efter at skibet var forlænget 3 m.
Samtidig ødelagdes skibets n.-side af en stor til
bygning i mursten, således at kun apsis og kor i
dag står i den opr. romanske form. Apsis prydes af
7 lisendelte felter med tvilling-rundbuer. I midt
feltet et genåbnet vindue over en prydniche, der ef
terligner et søjledelt vindue. I skibets s.-mur er en
portal bevaret. Det romanske anlæg besad en ar
kitektonisk detailrigdom, der er usædvanlig for
Bornholm. Apsis har romansk halvkuppelhvælv,
koret sengotisk hvælv, hvorpå der er fremdraget
kalkmalerier fra 1559 (evangelistsymboler, akan
tusranker m. m.). Skibet har træhvælv fra 1877.
Nyt alterbord med krucifiks. I Nationalmuseet op
bevares en forgyldt kalk fra beg. af 16. årh. Sengo-

Karmsten til romansk portal, Rom kirke.

tiske alterstager. Romansk granitfont. Ny prædi
kestol og stolestader.

Rybjerg Kirke, Viborg amt (17K10). Romansk
apsis, kor og skib med sengotisk tårn og våben
hus samt korsarm mod s. Begge de usædvanlig
rige romanske portaler er bevaret. S.-portalen
(døren tilmuret) har 3 bueslag båret af 6 frisøjler
aftrappet ind mod døren. Søjlerne har baser og ka
pitæler med ornamenter. Tympanon med kirkens
værnehelgen, bisp Nicolaus af Myra. N.-døren har
4 halvsøjler og glat tympanon. Apsis, tårnrum og
korsarm har hvælv, kor og skib bjælkelofter.
Korsarmen er opført 1766 som gravkapel for ju
stitsråd Mads Hastrup til Eskær. Kisterne ned
sattes på kirkegården 1856 og rummet blev ind
draget i kirken ligesom tårnrummet. Renæssance
altertavle med maleri fra 1857. Stor romansk gra
nitdøbefont med Nürnbergfad. Stort korbuekruci
fiks fra 14. årh. (nyt kors). Renæssance prædike
stol, stolens opr. malerier er 1935 anbragt bag på
altertavlen, og i stedet er indsat nye malerier.
Rye Kirke, Skanderborg amt (12D8). I den tidli
gere valfartskirke, der har været betydelig større,
fandt optakten til reformationen sted. Den 4. juni
1534 - i en periode hvor Danmark var uden kon
ge - samlede adelsmanden Mogens Gjøe (Gøye)
de jyske rigsråder i kirken, hvor de lovede hertug
Christian deres støtte. Den 4. juli samlede han det
jyske råd og den menige jyske adel, og på mødet
udråbte man hertugen til konge. I de følgende år
under grevens fejde blev hertug Christian støttet
af den holstenske statsmand og feltherre Johan
Rantzau. Både Gjøe, Rantzau og Christian var
ivrige lutheranere, og efter hertugens kroning til
konge, Christian III, i København 1536 blev re
formationen officielt gennemført på et stænder
møde, bisperne fængslet 29. juli og kirkernes gods
inddraget under kronen. Kirken består nu af et
anseligt, sengotisk langhus med våbenhus fra
19. årh. mod s. og fritstående klokketårn fra 1912.
Opr. lå her en lille romansk kampestenskirke. I
middelalderen blomstrede valfarten til Skt. Sørens
Kilde i Rye Sønderskov vældigt op, og kirken blev
meget velhavende og fik råd til store ombygnin
ger. I løbet af 15. årh. udvidedes den romanske byg
ning med et 3-sidet korparti, korsarme, der også
havde 3-sidede alterrum mod ø., og det nuværende
skib. Senere blev et stort tårn utraditionelt pla
ceret ved korets ø.-ende i stedet for det 3-sidede
korparti. Derved fik det anselige bygningsværk
en samlet længde på ca. 52 m og en bredde over
korsarmene på ca. 33 m. Efter reformationen op
hørte valfarten, og kirken forfaldt. 1637 blev
korsarmene revet ned, og 1699 blev tårnet og
ø.-partiet indtil den nuværende korgavl fjernet
efter en brand. Det tilbageværende langhus med
hvælv er opført af tegl, og byggeriet er tydeligt
faldet i to halvdele. I det ældste, ø.-partiet, er de
spidsbuede døre og vinduer bevaret. Det noget
simplere v.-parti fik et nyt sæt døre, hvoraf n.døren stadig er i brug. Tårnet er opført på funda
menterne af det gamle kortårn. Altertavle, skå
ret 1630 i sen renæssancestil med maleri fra 1882
af korsfæstelsen. Altermalerier fra 16. årh. hænger
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de to klokker er fra 1472, og en indskrift fra 1601
på latin fortæller, at Hardenberg købte den fri af
Chr. IV’s indsamling af klokker, der skulle
omsmeltes til kanoner.

Musicerende engle, Rynkeby Kirke.

i kirken. Sengotiske alterstager på løvefigurer. Re
ster af et alterklæde med årstallet 1787 i sølv er be
varet. Gotisk røgelseskar fra beg. af 15. årh. Sen
gotisk korbuekrucifiks, o. 1520. Romansk gra
nitfont med løvefigurer (ny fod). Enkel renæssan
ce prædikestol fra 1632. Epitafium fra 1628. To
sengotiske gravsten over gejstlige kommer fra Øm
kloster ved Mossø (den ene sten er sat o. 1490 til
minde om biskop Svend (død 1191) der skænkede
klosteret sit gods). I en begravelse under tårnet
hviler forfatteren Leopold Budde (død 1902) og
hustru. I tårnet er indsat en figursten fra 17. årh.
Urværket stammer fra Frederiksborg Slotskirke.
Rynkeby Kirke, Odense amt (20E11). Kirken er
særlig interessant på grund af de enestående kalk
malerier i kapellet. Kor og skib er senromanske,
af opr. træk er kun bevaret et tilmuret vindue i
skibets s.-mur. I sengotisk tid opførtes tårn, ka
pel og våbenhus, alle med blændingsgavle, og kor
og skib fik hvælvinger. Kapellet mod n. er opført
o. 1560 som gravplads for slægten Hardenberg til
Skovsbo, der dog aldrig kom til at hvile her, hvil
ket 16 tomme skjolde til anevåben vidner om. Se
nere var det gravplads for Henrik Gyldenstierne
(død 1669) og Lisbet Podebusk. Hardenbergerne
var religiøse, lutheranske mænd, og den musik
interesserede rigshofmester Ejler H. (død 1565)
skrev flere salmer. Denne indstilling og interesse
præger tydeligt kapellets kalkmalerier. Den tro
nende Kristus-skikkelse, der er malet i ø.-kappen,
er omgivet af de salige foroven, og de opstandne
døde forneden. På hver side ses seks apostle.
Jesus løfter hænderne i velsignelse, og billedet (de
tre andre kapper) er omgivet af et komplet orke
ster på i alt 32 engle, alt fremdraget i 1964. Eng
lene spiller på hver sit instrument - en enestående
fremstilling af stor musikhistorisk interesse. Al
tertavlen fra 1936 indrammer et ældre maleri:
»Lader de små børn komme til mig«. Romansk
granitfont. Egetræs krucifiks fra 1938 i gotiske
stilformer. Renæssance prædikestol. Rester af
stoleværk fra 16. årh. En mindre og to større ro
manske gravsten med malteserkors. Den ældste af
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Ræer Kirke, Thisted amt (17C5). Den interessante
kirke består af en romansk apsis og langhus samt
et nyere våbenhus. Kirken hed opr. Hellig Kors
Kirke og var udformet som et latinsk kors, mu
ligvis en forenklet efterligning af Vestervig Kir
ke. Apsis og korparti er af granitkvadere. Apsiden
har arkader med halvsøjler på baser med relief
figurer. De o. år 1800 nedbrudte korsarme var i
samme højde og bredde som langhuset og svare
de til v.-skibet, der kan betragtes som den opr.
kirkes vestlige korsarm. Det har kvaderklædt
s.-mur og v.- og n.-mur af havsten. Af opr. en
keltheder er kun bevaret de usædvanlige døre.
S.-døren (i våbenhuset) har rundbue om et glat
tympanonfelt. N.-døren dækkes af en stenbjælke
med en reliefprydet tympanon ovenover. Korpar
tiet har bjælkeloft, korsskæring og skib brædde
loft. Nyere klokkepiller ved v.-gavlen med klokke
fra 1453. Sengotisk altertavle med relieffer (kun
den korsfæstede er bevaret fra en Golgata-scene,
desuden mindre felter med hudstrygningen, tor
nekroningen, korsegangen samt en »piéta«-scene)
og renæssance topstykke. Romansk granitfont.
Sengotisk korbuekrucifiks (nyt korstræ). Renæs
sance prædikestol med himmel. Degnestol sam
mensat af sengotiske og nyere dele. Sø. for kirken,
n. for Kappelhus ved landevejen til Hansted, lå et
lille, sengotisk kildekapel af havsten. Helligkilden
flød fra et udvendigt murfremspring over en
brønd.
Rødding Kirke, Viborg amt (Salling) (14B9). Ro
mansk kor og skib, sengotisk tårn og våbenhus
samt kapel mod s. fra 16. årh. Begge døre og
korets ø.-vindue er bevaret. Tårnet har hvælvet
underrum, dets øvre partier er ombygget og for
synet med spir 1769. Våbenhuset har blændings
dekoration og svungne kamme fra 18. årh. I re
næssancen fik kor og skib ejendommelige tønde
hvælv med stikkapper til vinduerne. Kapellet op
førtes som gravplads for slægten Below. Kisterne
er nedsat på kirkegården 1866. Et svært granit
alterbord - monolitplade med helgengrav - på 4
søjler, hvoraf den ene er formet som et knælende
menneske, står nu i Nationalmuseet. Altertavlen
er et maleri fra 1889 kopieret efter A. Dorph. I
kirken er ophængt en lille ungrenæssance fløjal
tertavle med korsfæstelsesmaleri fra 18. årh. Bag
orglet en unggotisk sidealterfigur, en slank bispehelgen. Romansk granitfont. Renæssance prædi
kestol fra 1594. 6 epitafier, bl a. over kirkens før
ste protestantiske præst Knud Brynnild (død
1589).
Rødding Kirke, Viborg amt (15E4). Romansk kor
og skib, sengotisk tårn og våbenhus. Begge døre
bevaret ligesom flere spor af opr. vinduer i granitkvadermurene. Skibet har bjælkeloft, koret go
tisk hvælv. Rigt inventar, skænket af herregården
Sødals ejere. Anselig barok altertavle fra o. 1735.
I midtfeltet en malet krucifiksgruppe, i siderne søj-

Kor el med romanske kalkmalerier, Råsled Kirke.

lepartier med svævende engle øverst og apostel
figurer mellem søjlerne. Over midtfeltet et skjold
for Anders Kjærulf. Ved alterets sider en præsteog degnestol. Senmiddelalderligt alterklæde med
broderede helgener og borter fra 17. årh. Brode
rierne hænger på s.-væggen, borterne er sat på det
nye alterklæde. Smedejernsalterskranke i 17. årh.s
stil med A. K. og hustrus navnetræk. Romansk
granitfont. Sengotisk korbuekrucifiks. Senrenæs
sance prædikestol fra 1646 med bibelske relieffer
i felterne. I opgangen er indsat små alabastrelieffer fra beg. af 17. årh. Stolestader med årstallene
1590, 1649 og 1677. I v.-skibet en herskabsstol fra
1753. I koret et epitafium over Verner Parsberg
(død 1665, skænkede prædikestolen).
Råby Kirke, Randers amt (15C13). Kirken om
fatter romansk kor og skib i granitkvadere samt
sengotisk våbenhus og tårn i munkesten. Kun
skibets n.-dør (til våbenhuset) er velbevaret med
en kriger indhugget i tympanonfeltet. O. 1500 fik
kor og skib hvælv, og det anselige våbenhus op
førtes med samme murhøjde som skibet. Det svære
tårn fra samme periode har n.-s.-vendte gavle og
hvælvet underrum med arkade til skibet. På hvæl
vene i kor og skib kalkmalerier fra o. 1500. I ko
ret 7 apostle, i skibets 1. fag 8 helgeninder. 2. fag
var bemalet med frodige fantasifigurer, som man i
beg. af dette årh. fandt så uanstændige, at de blev
overkalket. Kun en havfrue og en kentaur står
fremme. Motiverne stammede fra »Mandevilles
rejser«, et meget populært værk i middelalderen.
Anselig bruskbarok altertavle fra 1655 med nad
veren og opstandelsen. På alteret Chr. IV’s bi
bel. Lille, sengotisk korbuekrucifiks fra o. 1500.
Romansk granitfont. Renæssance prædikestol og

herskabsstole. I våbenhuset en romansk grav
sten med kors.

Rårup Kirke, Vejle amt (12K11). Romansk apsis,
kor og skib med sengotisk v.-forlængelse og vå
benhus samt kapel fra 1620 og tårn fra 1942. De
romanske afsnit af frådsten og granitkvadere har
flere vinduer og n.-døren bevaret. O. 1425 fik kor
og skib hvælv, og o. 1500 forlængedes skibet med
et fag, muligvis underdel for et forsvundet tårn.
Det nye tårn fik kamtakkede blændingsgavle, og
samtidig overhvælvedes v.-forlængelsen. Renæs
sance altertavle fra 1602 med evangelister i top
og sidefelter. I storfeltet et billedskærerarbejde af
opstandelsen udført 1930 af C. J. Baumbach.
Stort, sengotisk korbuekrucifiks. Romansk gra
nitfont med løverelief. Prædikestolens snitværk
svarer til altertavlens gamle. Orgel, givet af sog
neboere 1894. Kapellet på korets n.-side var fa
miliegravsted for Knud Gyldenstierne (død 1627)
og hustru Sophie Lindenov, over hvilke et rigt
sandstensepitafium er opsat. I en klassicistisk sar
kofag ligger de jordiske rester af generalløjtnant
Otto Rantzau (død 1771). Ved tårnet to forvitrede
romanske granitgravsten med processionskors
samt en baroksten. I våbenhuset adskillige grav
sten.

Råsted Kirke, Randers amt (15E10). Kirken rum
mer landets største, velbevarede udsmykning af
romanske kalkmalerier. Bygningen omfatter ro
mansk kor og skib samt gotisk tårn og våbenhus.
Koret med hjørnelisener og buefriser samt skibets
lisener, friser og s.-portal er i kridtsten. Det øv
rige skib er af rå kamp. Tårnet har v.-portal til
tårnrummet, som har pikket stenbro og rundbuet
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kobberplader, der er udhamret i relieffer. Den
nederste del, antemensalet, har dækket alter
bordets forside, men er nu flyttet op under retablet, der opr. stod alene på bordet. Antemensalet
(eller frontalet) har i midten en fremstilling af den
tronende Kristus i mandorla med 4 tilbedende
engle i hjørnerne. På hver side 3 gange 3 felter.
Den nederste med apostlene 2 og 2. De øvrige 12
felter skildrer Jesu lidelseshistorie. Retablet har
forneden en frise med den tronende Kristus i mid
ten af endnu en apostelrække. Over dette en kru
cifiksgruppe med Maria og Johannes Døber. Det
hele krones af en stor triumfbue med tårne og tin
der som en borg.I toppen Jerusalem hvor Treenig
heden sidder (eller Kristus mellem Peter og Pau
lus?). I to sidetårne skildres Isaks ofring og Mi
kaels kamp med dragen. Romansk granitfont. Re
næssance prædikestol med evangelistmalerier.
Stort, sengotisk korbuekrucifiks. I apsis skrifte
stol delvis fra 1622. Anselige renæssance stolesta
der. Renæssance dørfløj, nu i ndr. dørniche.

Det gyldne alter fra Sahl Kirke.

arkade til skibet. Kirken har bjælkelofter, og den
opr. triumfbue er bevaret. 1936 opdagedes kalk
malerierne, der stammer fra 12. årh. Triumfvæg
gen har haft sidealtre, og over det sydliges plads
ses Mikael som dragedræber, over det nordliges
Jomfru Maria og øverst Frelseren og apostle. Ko
rets vægge smykkes øverst og nederst af brede
mæanderborter som ramme om den hellige histo
rie begyndende på n.-væggen fra bebudelsen til
hellig tre konger, på altermuren barnemordet og
korsfæstelsen, på s.-væggen scener ved Kristi
grav og på v.-væggen en utydelig gengivelse af Kri
stus i dødsriget. Under korbuen syndefaldet og
brodermordet. På alterbordet står et lille, senmid
delalderligt krucifiks. Barokke alterstager. Ro
mansk granitfont. Prædikestol fra o. 1700. Det
øvrige inventar er nyere.
Sahl Kirke, Ringkøbing amt (14E9). Kirken rum
mer et af vore fineste kunstværker fra middel
alderen, et gyldent alter. Bygningen omfatter ro
mansk apsis, kor og skib samt sengotisk tårn og
våbenhus. 8 opr. vinduer (flere egerammer i Na
tionalmuseet) og begge portaler er bevaret. N.døren (tilmuret) har et, s.-døren to par frisøjler.
På begge sider af triumfbuen bevarede sidealter
nicher, den sydlige gennembrudt af opgang til
prædikestol. Apsis med halvkuppelhvælv er af
skilt til sakristi. Kor og skib har bjælkelofter.
Tårnet har tidligere haft stort spir, nu et mindre py
ramidespir. I de opr. n.-vinduers smige er 4 kalk
malede helgener fra o. 1520 bevaret. Det for
nemme, gyldne alter er formentlig udført her
hjemme o. 1200 af træ dækket af tynde, forgyldte
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Saksild Kirke, Århus amt (13F6). Romansk kor
og skib, sengotisk v.-forlængelse, tårn og våben
hus. Sakristi ved korets ø.-side fra o. 1730. Det
spinkle tårn har haft en høj åbning i v.-siden
(»styltetårn«), nu lukket af en mur med dør. Sog
nepræst Poul Poulsen lod formentlig sakristiet op
føre, og tårnets spir er antagelig fra samme tid.
Kirkens indre har bjælkelofter. Alterbordspanel
med malede ornamenter fra slutningen af 16. årh.
Rigt skåret bruskbarok altertavle med stort nad
verrelief fra o. 1660 af Peder Jensen Kolding. Dø
befont fra ny tid. Krucifiks fra samme tid som al
tertavlen. Renæssance prædikestol. Lysekroner fra
16. årh. Smukt kirkeskib fra 1783. I våbenhuset
en series pastorum. Epitafiemaleri og gravsten
over flere præster.

Saltum Kirke, Hjørring amt (19J2). I senmiddel
alderen blev den romanske kirkes apsis, kor og
tårn nedbrudt. Et nyt kor byggedes i samme bred
de som skibet, hvis mure forhøjedes, og der kom
hvælvinger. Det gamle tårnrum indgik i ski
bet, og et nyt gotisk tårn byggedes v. herfor. Det
nye tårnrum er nu gravkapel. N.-muren og hvæl
vet i koret er smykket med sengotiske kalkmale
rier fra o. 1500. På væggen Kristi stamtræ, i de
aldrig overhvidtede hvælvingskapper ranker,
blomster, drolerier, mennesker, fugle m. m. Det
murede alterbord bærer en anselig krucifiksgrup
pe med legemsstor Kristusfigur. Romansk døbe
font med rigt udskåret renæssancehimmel, sam
tidige træskærerarbejder findes i kvindesidens sto
ledøre. Renæssance-prædikestol og lydhimmel
med Otto Banners og Ingeborg Skeels våben. I
et skab på n.-væggen rester af en sengotisk
fløjaltertavle. I korvæggen en romansk ligsten
over en præst.
Sandager Kirke, Odense amt (20G3). Romansk
kor og skib i rå kamp, sengotisk tårn og våben
hus. I kor og skib spor af flere opr. vinduer,
n.-døren er stadig i brug (i våbenhuset). Det høje
tårn har smukke blændinger og et højt spir over
trappegavlene. Sengotiske hvælv i kor og skib

med liljedekorationer fra beg. af 16. årh. Alter
bordspanel og -tavle i renæssance fra o. 1600.
Tavlen har nyere maleri, kopieret efter Carl
Bloch. Fra en forsvundet altertavle, skåret af
Claus Berg o. 1525, er bevaret en smuk figur af
Maria med barnet og figurer af Maria Magdalene
og en helgeninde. Sengotiske alterstager. Romansk
granitfont. Lille, sengotisk korbuekrucifiks fra
o. 1500 på opr. plads. En gravsten over sogne
præst Hans Boesen (død 1658) og familie var opr.
alterbordsplade og har helgengrav, der er lukket
med en flise.

Sandby Kirke, Maribo amt (5E2). Kor og skib af
røde munkesten er romanske. Begge skibets dør
steder i portalfremspring er bevaret, n.-dørens
med søjlestave og trekantgavl. I sengotisk tid æn
dredes det romanske apsis til et 3-sidet sakristi,
foran s.-døren opførtes et våbenhus (nu ligkapel)
og ved v.-gavlen et tårn med hvælvet underrum
(nu forhal). De opr. tårngavle blev i renæssancen
erstattet af et pyramidespir med 4 bindings
værkskviste. I 18. årh. fik kirken stuklofter og
triumfbuen blev gjort firkantet. På sakristiets
hvælv rester af sengotiske kalkmalerier, der for
mentlig har forstillet de 4 kirkefædre. Nu ses Gre
gor med pavekrone, Hieronymus med kardinal
hat og en bisp, enten Ambrosius eller Augustin.
Bruskbarok altertavle, udført på Hans Gudewerths værksted o. 1750 idet et epitafium omdan
nedes. I storfeltet et nyere maleri. Prædikestolen
er også af Gudewerth. I felterne relieffer af synde
faldet, Noas ark, korsfæstelsen, opstandelsen og
himmelfarten. Skranken på orgelpulpituret har
snitværk svarende til stolen. I tårnrummet en lig
sten fra o. 1550 og én, der er brugt 2-3 gange over
forskellige i 17. årh.
Sanderum Kirke, Odense amt (20F8). Romansk
apsis, kor og skib. I apsis et opr. vindue med re
lief af Skt. Mikael og dragen på karmstenen. I
sengotisk tid fik kor og skib hvælv, og senere op
førtes det lave, kraftige tårn med våbenhus mod
s. og rige blændingsgavle. Sidst opførtes to sen
gotiske korsarme, muligvis opr. bestemt til ka
peller. Apsis skilles fra koret ved en mur. Roman
ske kalkmalerier fra o. 1250: I apsis rester af en
majestasfremstilling. Nederst en frise af siddende
apostle. I en dobbelt billedrække på korvæggene
scener fra gi. testamente, bl. a. spejderfærden til
Kanaan. I korhvælvet sengotiske malerier af lidel
seshistorien, og i triumfbuen Skt. Kristoforus med
Jesusbarnet og Skt. Jørgen. I 2 hvælvfag den helli
ge familie. Sengotisk, 4 fløjet altertavle fra o. 1515
af Claus Berg. I midtfeltet relieffer af korsfæstelsen
og 4 scener af lidelseshistorien. I fløjene figurer,
bl. a. : apostlene, Kristus, Maria og en helgeninde
fra en tavle fra 15. årh. På bagsiden gode malerier,
bl. a. af lidelseshistorien. Alterstager fra 15501600. Unggotisk, gotlandsk kalkstensfont. Præ
dikestol fra 1631 med arkadefelter og malerier af
Kristus og evangelisterne.
Sandholts Lyndelse Kirke, Svendborg amt (2017).
Kirken er et langhus med tårn og våbenhus. Ældst
er tårnet og dele af skibets sidemure, opført i go-

Romansk døbefont, Sandholts Lyndelse Kirke.
tisk tid af munkesten. Det hvælvede tårnrum har
arkade til skibet, og i næste stokværk findes en
spidsbuet dobbeltarkade, beregnet på en anden
tagrejsning i skibet. I ungrenæssancen, formentlig
1576, blev skibet forlænget mod ø. og fik hvælv.
0.-gavlen har svungne renæssancekamme og en
sandstenstavle med Ruds og Rosensparres våben.
Tårnets ø.-gavl er gotik, v.-gavlen renæssance.
Antemensale fra slutn. af 16. årh. Altertavlen er
et maleri, »Kristus og synderinden«, af H. Olrik
1868. En lille altertavle med alabastrelieffer, lavet
i Nederlandene o. 1575, er ophængt i kirken.
Smuk romansk granitfont med bølgeranke. Kru
cifiks fra 17. årh. Ungrenæssance prædikestol fra
1575 med relieffer af korsfæstelsen og evangeli
sterne, var opr. lektoriestol. Paneler fra lektoriet
med relieffer af dyderne er anvendt til præste- og
degnestol i koret. Gavle fra herskabsstole med
årstallet 1576. Jernbunden pengeblok fra beg. af
17. årh. Under koret en begravelse for Sandholts
ejere.

Sankt Jørgens Kirke, Svendborg amt (21D9). Kir
ken, der ligger i maleriske omgivelser ved Svendborgsund, består af sengotisk langhus og tårn,
opført af tegl. Korpartiet har 3-sidet afslutning
med opr. hvælv. Det øvrige langhus fik hvælv
1594, tårnrummet har stadig fladt loft. Kirken
undergik 1960-64 en vellykket restaurering. Alter
tavlen er et maleri fra 1898, kopieret efter A.
Dorph : »Christus consolator«. Kirken har haft et
Maria-alter og to sidealtre. Alterstager fra 1594.
Gotlandsk kalkstensfont fra o. 1250, den blev
fundet 1883 under prædikestolen fra 1594. Klokke
fra beg. af 15. årh. med store relieffer af Skt. Jør
gen og Maria med barnet. Det øvrige inventar er
fra 19. årh. I tårnrummet to gravsten fra 17. årh.

Sankt Jørgensbjerg Kirke, Københavns amt (1J5).
Kirken, der ligger i et malerisk landsbymiljø ved
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Roskilde Fjord, er en af landets ældste. I middel
alderen var den viet søfarernes helgen Skt. Clemens og var både sognekirke, søfartskirke og ho
spitalskirke for en Skt. Jørgensgård. Bygningen,
der omfatter romansk kor og skib, sengotisk tårn
og våbenhus samt materialrum fra 19. årh., er
sidst restaureret 1953-55 af professor Mogens
Koch. De romanske mure er rejst af frådstens
kvadere o. 1100, og slanke rundstave på hjørnerne
og midt på skibets langmure er tydelige mindelser
om hjørnestolperne på 11. årh.s stavkirker. I ko
ret er bevaret to romanske vinduer mod ø. og n.,
de øvrige er udvidede. Den nu tilmurede n.-portal
i skibet menes at være overflyttet fra kirkens for
gænger fra o. 1040 og er i så fald Danmarks ældste
bevarede stykke stenarkitektur. Portalen har
rundbuestik og savner anslag for dørfløj. På
ø.-vangen er indridset et middelalderligt handels
skib og runerne »akut«. S.-døren er mod sædvane
placeret skråt over for n.-døren. En rundbuet præstedør i koret (nu tilmuret) er ligeledes opr. Koret
fik hvælv i beg. af 14. årh., skibet o. 1500. Tårn
rummet har været usædvanligt opdelt. Vestligst
var en smal tøndehvælvet korridor med indgang
fra kirkegården. Rummet havde glugger og mu
ligvis dør til det andet og større tårnrum, og over
dem begge var indrettet et muret pulpitur. Arran
gementet skyldtes formentlig, at de spedalske fra
Skt. Jørgensgården skulle kunne følge gudstjene
sten uden at smitte menigheden. De 3 rum blev
sent i middelalderen slået sammen til ét, der fik
hvælv og en bred arkade til skibet. I 1860’erne op
førtes skibets støttepiller. En alterniche i skibets
n.-væg er o. 1520 dekoreret med et kalkmaleri af
Skt. Agnes. På tårnhvælvet dekorationer fra 1522
og i korhvælvet dekorationer af Ole Søndergård,
udført 1947. Inventaret blev smukt restaureret
1953-55. Altertavlen er en ny skabstavle, hvori er
indsat 3 store og 8 små sengotiske helgenfigurer,
erhvervet fra domkirkemuseet. Alterkalk med
skaftknop fra o. 1350 og bæger fra 18. årh. Malm
stager fra o. 1575. Romansk granitfont, stod tidl.
på Bistrup Ladegård, Lille Valby. Renæssance
prædikestol fra 1616 med rige udskæringer af
Roskildemesteren Anders Nielsen Hatt. Sengotisk
korbuekrucifiks, nu i tårnbuen. Nyt stoleværk og
orgel. I tårnrummet en medtaget, romansk kruci
fiksfigur. Ved udgravninger 1953-54 fandtes un
der kirken spor af en ganske lille frådstenskirke,
formentlig opført o. 1040, ret nøje dateret ved
110 mønter, indmuret i fundamentet. Under gul
vet fandtes mere end 100 begravelser.
Sebber Kirke, Ålborg amt (18F2). Kirken hørte i
middelalderen til et benediktinerkloster og er den
eneste fløj, der er bevaret af det gamle kloster. I
sin nuværende form er kirken dog stærkt præget
af byggearbejder kort efter reformationen. Lang
huset med 3-sidet afslutning mod ø., tårn mod v.
og våbenhus mod n. er formentlig i sin opr. form
sengotisk. Sokkelrester af granit under n.-muren
tyder imidlertid på, at kirken havde en romansk
forgænger. Vinduernes inddeling i to stokværk i
det højloftede langhus skyldes formentlig, at rum
met ligesom Dalum Kirke havde nonnepulpitu
rer langs væggene. Tårnet har en tøndehvælvet,
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åben begravelse, der er blevet brugt af familien
Glerup (ejede Sebberkloster 1707-42). Kirken er
restaureret 1967-68 ved arkitekterne Poul Hansen
og Ib Lydholm. Ved denne lejlighed fandtes i v.muren den gamle tårntrappe. Senbarok altertavle
fra 1750 med relief af nadveren, flankeret af Mo
ses og Aron. I topstykket en Golgatascene, på
postamentet Abels drab, Isaks ofring, og Glerups
våben og monogrammer. Korskranke fra 1968.
Renæssance prædikestol med himmel og opgang
fra 18. årh. Mod koret to renæssance herskabs
stole, det øvrige stoleværk og v.-pulpituret er fra
1739. Pulpituret blev 1773 forsynet med en her
skabsstol samt malerier og inskriptioner i fel
terne, og desuden blev stoleværket stafferet. Re
næssance lysekrone fra o. 1625. Kirken fik først
elektricitet ved restaureringen. De gamle petrole
umslamper er ophængt i skibet. I koret en stor re
næssance figursten med samtidig træramme og et
barokt sandstensepitafium, opsat 1718 af Jørgen
Jensen Glerup over ham selv. På epitafiet er an
bragt et lille krucifiks fra o. 1475. Under koret en
begravelse fra 17. årh. over Brockenhuus’er. I
murene sidder to romanske gravsten, den ene si
ges at være fra Skt. Nicolai kirke, der lå på Skt.
Nicolai Bjerg ved Sebbersund-dæmningen.
Selsø Kirke, Frederiksborg amt (1H4). Kirken lig
ger nu ensomt på en bakke o. 300 m fra det ube
boede Selsø gods. Den blev opført som en rund
kirke og var formentlig kapel for herregården,
som dengang lå tæt ved kirken og var i Roskilde
bispens eje. Bygningen består nu af en domineren
de trekvart-cirkulær apsis, et meget kort kor og et
højt skib, alle romanske. Tårnet mod v. og vå
benhuset mod s. er gotiske. Apsis er ældst, bygget
af frådsten. Det yngre kor og skib er af granitkvade
re og forsynedes med hvælv i slutn. af 14. årh.
Den opr. grundplan blev delvis klarlagt ved en ud
gravning 1895, da der fandtes et krumt fundament
ved skibets n.-side. Dette rundskib var o. 12 m i
indvendigt tværsnit og havde formentlig en søjle
båret overdel. Forbindelsen mellem rundskib og
apsis er uklar, men det opr. kor var antagelig
ovalt. Bortset fra apsis, der har opr. kuppelhvælv,
er kun triumfbuen og en del af den krumme tri
umfmur bevaret. Rundkirken har muligvis været
indrettet som forsvarskirke. Højrenæssance alter
tavle fra 1605, i det 3-delte storstykke et maleri
fra 1834, øverst Ulfeldts og Munks våben og en
krucifiksgruppe. 8-kantet sandstensfont i renæs
sance med englehoveder. Samtidigt dåbsfad af
tin med universitetets våben. Korgitter fra 1690,
sammensat af ældre renæssance paneler, øverst
Kristus og evangelisterne. Højgotisk krucifiks fra
o. 1300 på nyt kors. Barok prædikestol fra 1637
med rigt udskåret dør, opgang, rygpanel og him
mel. Smuk renæssance degnestol, tidligere skrifte
stol.

Sindbjerg Kirke, Vejle amt (12J6). Kirken består
af romansk kor og skib med tårn fra 1885. I
frådstensmurene kan nogle tilmurede romanske
vinduer spores. O. 1400 fik kor og skib kryds
hvælv, og i triumfbuens n.-vange indbyggedes en
opgang til loftet. Tårnet fra 1885 med 4 spids-
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gavle og 8-kantet spir fungerer som våbenhus og
erstattede et sengotisk tårn og våbenhus. På ko
rets n.-væg et romansk kalkmaleri fra o. 1200 af
Kristus og kvinden, der er blevet grebet i utugt. I
hvælvet dårligt bevarede, sengotiske malerier fra
o. 1520. Altertavle fra 1868 i nygotisk stil med et
maleri fra 1928: »Getsemane«. Fra en sengotisk
altertavle, o. 1520, er flere figurer bevaret: Maria,
en bispehelgen, »nådestolen« og på v.-pulpituret
apostlene, alle skåret i Claus Bergs stil. Alterkalk
fra 1656 og stager fra 1659 »efter at polacherne
hafver bortröfvit di forrige«. Glimrende, ro
mansk granitfont med løver i relief. Renæssance
prædikestol fra 1599.
Sjørring Kirke, Thisted amt (17F5). Romansk ap
sis, kor og skib med sengotisk våbenhus og nyt
tårn. Smukke, velbevarede romanske søjleporta
ler om n.- og s.-dør. S.-portalen, genopstillet
1875, har fire søjler med billedprydede kapitæler,
baser m. m. (døren tilmuret). N.-portalen (i vå
benhuset, omsat 1890) har to søjler, udformet så
de ligner drejede træsøjler, og billedsmykkede ka
pitæler. I korets n.-mur en nu tilmuret præstedør.
Det indre har bjælkelofter. I triumfvæggen to opr.
sidealternicher. I skibets v.-væg er fundet rester
af en vindeltrappe, formentlig fra et senmiddelal
derligt tårn, nedrevet 1769. Det nuværende tårn
opført 1929. Anselig, senrenæssance altertavle fra
1640 med opr. maleri. Romansk granitfont. Kor
buekrucifiks fra o. 1350. Den rigt udskårne præ
dikestol fra 1639 har bl. a. relieffer af evangeli
sterne, en krucifiksgruppe og den opstandne frel
ser. Stolestader fra o. 1590. På kirkegården findes
den berømte bispegrav bestående af 2 parallelt
liggende, prismeformede sten med 4 lodrette gavl
sten. På det ene prismes skråsider er indhugget en
biskop og en engel. Gavlstenene har korsfigurer,
det samme ses på en flad sten mellem prismerne.
Gravmælerne er fra o. 1200 og hører formentlig
ikke sammen. Ved udgravninger 1875 fandtes lidt
forskudt under dem to stensatte kister med ske
letter af et yngre og et ældre menneske. Et næppe

korrekt sagn fortæller, at her ligger en biskop
med familie, der forliste på Vestkysten under en
rejse til Irland. Et andet sagn siger, at bispen var
på vej til Vestervig. Bispemotivet og englen er dog
snarere ment som værn over afdøde.

Skamby Kirke, Odense amt (20B7). Den anselige,
højtliggende kirke har romansk kor og skib i
granitkvadere. 3 billedkvadere i murværket er må
ske fra en portal. I senmiddelalderen tilføjedes 2
store korsarme af munkesten og genanvendte
kvadere, der i s.-kapellet er anbragt i bælter. Også
det lidt yngre tårn har kvaderbælter. Mellem vå
benhus (nu ligkapel) og n.-kapel et nyere materialhus. Indgangen er nu i tårnet med forhal under or
gelpulpituret. Hele kirken har sengotiske hvælv.
På alterbordet kirkens store, sengotiske korbue
krucifiks, et fremragende arbejde af Claus Berg,
Odense, o. 1520. En ældre altertavle med maleri er
i sdr. korsarm. Forgyldt sølvkalk fra 1618. Smuk
romansk granitfont. Højrenæssance prædikestol.
På skibets n.-væg et meget stort nadvermaleri,
kopi efter Veronese, skænket af baron C. Blixen
Finecke 1847. I ndr. korsarm indrettedes o. 1800
en skriftestol. Anselig figursten over præst Johs.
Nielsen (død 1588) og hustru samt sten fra beg. af
17. årh. over søstrene Svave. I s.-kapellet et epi
tafium over Günther Diderich Finecke (død 1729)
og familie. På kirkegården stod indtil 1933 en væl
dig hvidtjørn kaldet pest-tornen på en fællesgrav
fra et pestår. En tuschtegning af den findes i kir
ken, og der er nu plantet en ny.

Skamstrup Kirke, Holbæk amt (218). Af den opr.
kampestenskirke er kun skibet bevaret med den
opr. s.-dør. I beg. af 14. årh. fik skibet hvælv, og
ca. 100 år senere opførtes et nyt, overhvælvet
langhuskor i skibets bredde. I sengotisk tid rejstes
tårnet og et våbenhus i s. 1908 fandtes og istand
sattes en række kalkmalerier. I midterfaget højgo
tiske malerier fra o. 1350: Hellig Olavs kapsej
lads med Harald, rig på interessante skibs- og
krigstekniske detaljer, samt en magtfuld løve symSkamstrup Kirke • 87
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boliserende opstandelsen og et par helgener. På
det yngre ø.-hvælv har »Isefjordsmesteren« skild
ret bebudelsen, Stefanslegenden og Laurentiuslegenden. Altertavlen flankeres af gitterdøre fra o.
1800 til sakristi og skriftestol. På alteret har en af
støbning af Thorvaldsens Kristus afløst en tavle
fra o. 1800 (nu på korets n.-væg). På skibets
n. -væg rester af en sengotisk altertavle. Romansk
granitfont. Rigt skåret sengotisk degnestol. Præ
dikestol fra 1591 af usædvanlig type med dobbelt
arkaderække. Herskabsstol med Anna Rosenkrantz’ våben og årstallet 1584. Kirken er restau
reret 1960.
Skarp Salling Kirke, Ålborg amt (17F14). Den
sjældne og særprægede granitbygning er i slægt
med Viborg Domkirke og Starup og Tamdrup
kirker. Den omfatter en basilika med kor samt
apsider på sideskibenes og korets ø.-gavle, opført
o. 1150, men stærkt præget af ombygninger
1884 og 1890-91 (arkitekt H. B. Storck), da alt
undtagen arkadepillerne ændredes for at gen
skabe den opr. romanske bygning. Placeringen af
døre og vinduer, v.-galleriet, v.-gavlen og den åbne
tagstol har dog ikke klare holdepunkter i den opr.
kirke. Hovedapsis prydes af pilastre og 5 blændarkader. Bortset fra apsidens vindue (på sin opr.
plads) fandtes ved restaureringen kun 4 andre ro
manske vinduer i højkirkemurene. Storck fordel
te 4 vinduer i hver høj- og sideskibsmur. Dørene,
der opr. sad i sideskibene ud for det vestlige pille
par, rykkedes hen midt for v.-faget. Apsidernes
kvartkuppelhvælv og sideskibenes flade loft føl
ger den opr. indretning, men kor og skib havde
formentlig fladt bjælkeloft som før restaurerin
gen. Midtskibets v.-fag er ved en mur med to ar
kader og en rundpille (før 1890-91 helt tilmuret)
skilt fra kirken. Øverst gennembryder 6 små søjle
delte arkader (vinduer) muren til et v.-galleri,
hvortil der er adgang ad spindeltrappe i v.-faget.
Dette fag er udformet som underbygningen til et
tårn. Det er ikke sikkert, at et sådant har eksiste
ret. Muligvis har der først stået et romansk, sene
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re et gotisk, der kan være nedrevet ved en ombyg
ning 1758, da basilikaen inddroges under ét stort
tag. Storcks restaurering præger også inventaret.
Alteropsats af brændt 1er med farvet glasur. Ro
mansk granitfont. Renæssance prædikestol fra
o. 1600, i storfelterne våben for grev Chr. Rant
zau (død 1771) og hans 2 hustruer (en tidligere al
tertavle var samtidig hermed). Det øvrige inven
tar er fra 1890 eller senere. Kirken er muligvis op
ført over en stor langdysse.

Skibby Kirke, Frederiksborg amt (1H3). Kirken
består af romansk apsis, kor og skib, sengotisk
våbenhus og tårn fra 18. årh. Den anselige ro
manske bygning er opført i slutn. af 12. årh. af
frådsten. 1868 blev hele kirken overpudset med et
tykt, uskønt cementlag med kvaderfuger. Apsi
den er senere afdækket og står med de opr. lisener
og rundbuer. Tårnet er formentlig opført af Otto
Krag og Birgitte Scheel. I det indre er apsidens
halvkuppelhvælv og korbuen urørt. O. 1300-50
fik koret hvælv og noget senere skibet. På grund
af dets bredde udførtes to rækker på hver 4 kryds
hvælv, hvilende på 5 piller i midten. I apsis et ro
mansk kalkmaleri af Kristus i mandorla, omgivet
af evangelistsymbolerne. Nedenunder en interes
sant frise med løver, ulve og griffe. Hvælvslagningen ødelagde de øvrige romanske kalkmaleri
er, som smykkede hele kirken. På korets hvælv
gotiske billeder: bebudelsen, fødslen, piskningen,
korsfæstelsen, opstandelsen og dommedag. I
v.-kappen et billede på livets forkrænkelighed : tre
unge konger på jagt møder tre kronede dødninge.
På alteret et egetræskrucifiks i romansk stil, skåret
af Martin Borch. I skibet er ophængt en lille re
næssance altertavle fra 1608, i storfeltet en nyere
korsfæstelsesgruppe. Sengotiske malmstager. I ko
rets n.-væg et middelalderligt skab med et romansk
røgelseskar af malm. Smukt sengotisk korbue
krucifiks fra beg. af 16. årh. Det øvrige inventar
er fra 19. årh. eller yngre. I tårnrummet to epita
fier fra 17. årh. En mærkelig krønike fandtes 1650
indmuret i et rum i kirkemuren. Forfatteren er

formentlig munken Paulus Helie (Povl Helgesen),
der levede på reformationstiden. Krøniken hand
ler om begivenheder på de første oldenborgske
kongers tid, sammenstillet med forfatterens be
tragtninger.

Skibet Kirke, Vejle amt (10A5). Under restau
reringsarbejder 1951-52 opdagedes nogle roman
ske kalkmalerier, heriblandt en frise hidtil ufor
klarlige rytterbilleder. Bygningen omfatter ro
mansk kor og skib med sengotisk v.-forlængelse,
sakristi og våbenhus. I de romanske frådstens
mure er flere opr. vinduer bevaret, nogle gen
åbnet. Et romansk tympanon med relief af en lø
ve, der æder en hare, er indsat i v.-gavlen. Kir
kens ydre præges en del af en ombygning i 18. årh.
Koret har sengotiske hvælv, skibet bjælkeloft.
Kalkmalerierne er konserveret 1954 af Egmont
Lind. På korets ø.-væg, malet o. 1200, ses Laza
rus’ opvækkelse og Kristus, der viser sig for dis
ciplene på bjerget. Derunder den gådefulde frise
på 5-6 arkader med små tårne og søjler imellem.
I alle arkader ses ryttere, bl a. en hjelmklædt
mand med sin kone bagved, to med skjolde, et
par riddere i fuld galop og to ryttere på én hest.
På skibets n.-væg og på triumfvæggen forskellige
fragmenter. I hvælvene ranker og i et s.-vindue
Skt. Katharina, malet o. 1510. På alterbordet er
1952 opsat et trækors med et lam i tornekrone.
Romansk granitfont med løver og ornamentik.
Renæssance prædikestol. To lysekroner, den ene
fra 1755. 0. for kirken står en klokkestabel.
Skibinge Kirke, Præstø amt (4K4). Bygningen om
fatter senromansk kor og skib med sengotisk
tårn og våbenhus. I skibet spores de 4 opr. vin
duer og den tilmurede s.-dør. Det indre har hvælv
fra slutn. af 15. årh., og den senromanske triumf
bue står urørt. Den meget rige altertavle i brusk
barok er skåret 1669 af Lorentz Jørgensen og stod
indtil 1808 i Vor Frue Kirke, Odense. I midtfeltet
en nadverscene, i sidefelterne korsfæstelsen og op
standelsen, i topstykket himmelfarten. Desuden
figurer af apostlene, Moses og Johannes Døberen.
Godt, velbevaret korbuekrucifiks fra 1350-1400.
Kalkstensfont i romansk-gotisk overgangsstil.
Interessant, sengotisk prædikestol fra o. 1550
med gennembrudt folde- og rankeværk samt trap
pepanel og lydhimmel fra 1604.

Skivholme Kirke, Århus amt (13A2). Kor og skib
af rå og kløvet kamp er romanske, og de opr. vin
duer, i alt 4, er alle i brug. Desuden har koret mod
s. én, mod n. to cirkelblændinger, formentlig til
murede lysåbninger. Koret har et ejendommeligt
senromansk hvælv, i skibet sengotiske hvælv.
Tårn og våbenhus er sengotiske. Ved en restau
rering 1898-99 blev tårnet ommuret, og på funda
menterne af en romansk apsis opførtes en ny ap
sis. Desuden afdækkedes sengotiske kalkmale
rier: i korhvælvet Gudslammet, flankeret af to
våbenskjolde for Århusbispen Niels Clausen
(1491-1520). I skibets 1. fag bl. a. bebudelsen, flere
bispevåben, to sjældne symbolske fremstillinger
af Kristi lidelse (et hjerte i en tornekrans) og
Marias 5 smerter (symboliseret ved 5 sværd) for-

Skibet set fra koret, Skibby Kirke.
uden fødslen og den opstandne, blødende Kristus.
I 2. fag Adam og Eva og forskellige helgener. Al
terbord og -tavle med Kristus-maleri fra 1899. Ny
granitdøbefont. Renæssance prædikestol og lyd
himmel med provsten N. L. Hases navn. I tårn
rummet en unggotisk Madonnafigur (o. 1300).
Dele af et barok epitafium er anvendt til en series
pastorum. I våbenhuset en gravsten med rokoko
dekoration.

Skjem Kirke, Viborg amt (15F7). Romansk kor
og skib samt nyere våbenhus. Murene omsat ved
en restaurering 1887. Bevaret er dog ø.-gavlens
vindue og dørene. N.-døren (tilmuret) har tym
panonfelt med 2 løver, s.-døren flankeres af
rundstave og søjler. Det indre har bjælkelofter.
Stor, 3-fløjet sengotisk altertavle fra o. 1500. I
midterskabet den hellige Anna og Jomfru Maria
med barnet mellem Skt. Nicolaus og Katharina
af Siena. På fløjene de hellige tre konger og helge
ner. Farverne er fjernet ved en restaurering 1876.
Foran midterskabet står et forgyldt middelal
derligt processionskors. På skibets n.-væg et sen
gotisk korbuekrucifiks, på s.-væggen et mindre
krucifiks. I våbenhuset en unggotisk bispefigur i
træ. Romansk granitfont. Enkel prædikestol fra
slutningen af 17. årh. Ved våbenhuset to runesten,
den store (fundet i Skjern Slots ruiner): »Sasgerd,
Finulvs datter, rejste stenen efter Odinkar, Os
bjørns søn, den dyre og hin drottro. En sejdkarl
(er) den mand som bryder disse kumier«. Den
mindre er et fragment.
Skovby Kirke, Odense amt (20B5). Romansk ap
sis, kor og skib med gotisk v.-forlængelse samt
sengotisk tårn, våbenhus og kapel. De romanske
afsnit er opført af granitkvadere. Begge skibets
døre (den sydlige i brug) er bevaret ligesom vindu
er i apsis og på skibets n.-side. O. 1400 tilføjedes
v.-forlængelsen. Ca. 1475-1500 opførtes tårnet
med trappehus og spidsbueblændinger i murfla
derne. Kort efter opførtes våbenhuset ved s.-dø
ren og det store kapel mod n. Også disse har rige
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blændingsdekorationer i murfladerne og kryds
hvælv. Kor og skib fik hvælv i slutn. af 16. årh.
I alterbordet er fundet en kapsel med relikvier for
Skt. Morten, Dionysios og de 11.000 jomfruer
(nu i Nationalmuseet). Et sengotisk antemensale
fra o. 1500 med maleri af treenigheden er ophængt
i skibet. På alterbordet en skulptur, »Korsnedta
geisen«, udført af Kai Louis Jensen 1955. Romansk
granitfont med bladranke og løveprydet fod.
Bruskbarok prædikestol med snosøjler og statu
etter af Kristus og apostlene. Klokker fra 15.
årh. og 1504. I den tilmurede n.-dør sidder en ro
mansk gravsten med kors. I koret 3 figursten fra
ca. 1460-1570. På kirkegården familien Barden
fleths begravelse, flyttet fra kapellet, samt et mo
nument over de døde på Harritslevgårds laza
ret 1848-49.1 de gamle kirkegårdsdiger en anselig,
sengotisk portal.
Skovlænge Kirke, Maribo amt (5F4). Den lille
munkestenskirke med gotisk våbenhus er bygget
ret sent i romansk tid og i to omgange. Ældst er
koret, rigt smykket med en frise af vinkelstik og
to savskifter mellem svære hjørnelisener på gav
len. Over friserne er munkestenene lagt i siksakmønster. Sidemurene har gesims og rundbuefriser, på s.-siden en smuk præstedør (tilmuret) i et
lille murfremspring med to blændarkader øverst.
Vinduerne er nyere ligesom glamhullet til klokken
øverst i korgavlen. Rig renæssance altertavle med
bruskbarok elementer. I storfeltet et maleri af
nadveren, i det store, dominerende topstykke en
skåret krucifiksgruppe omgivet af en vrimmel af
ornamentik og småfigurer. Prædikestolen af sam
me mester er lige så rigt udført med Kristus og to
engle. Romansk granitfont. Godt epitafium fra
o. 1634 over sognepræst J. J. Riber. Kirken er
restaureret 1965-67 ved arkitekt Preben Thorsen,
der bl. a. tegnede det nye stoleværk af eg.
Skovshoved Kirke, Københavns amt, se under mo
derne kirker.
Skørping Kirke, Ålborg amt (1817). Kirken om
fatter romansk kor og skib samt sengotisk tårn
mod v., våbenhus mod n. og stort kapel mod s.
Begge døre i de romanske granitkvadermure er
bevaret, n.-dørens tympanon prydes af en arkade
frise, s.-dørens af et kors. Tårnets overdel er
stærkt ombygget 1760 og pyramidespiret er for
nyet 1928. Kalkmalede indvielseskors i kapellet
viser, at det stammer fra før reformationen. 1951
afdækkedes fundamentet til et sidealter i kapellet.
Koret har sengotiske hvælv, skibet bjælkeloft.
På skibets n.-væg højgotiske kalkmalerier, ud
ført på dronning Margretes tid. I øverste række
fra venstre indtoget i Jerusalem, Jesus i Getse
mane have, nadveren, mennesker ved et bord
(måltidet i Emmaus?) samt fremstillingen for He
rodes og for Pilatus (to billeder hver). I rækken
derunder Judaskysset, Judas angrer, piskningen,
tornekroningen og korsegangen. To Golgatascener derefter er forsvundet, og frisen slutter med
nedtageisen, opstandelsen, den vantro Thomas og
diciplene i Emmaus. Renæssance altertavle med
nyere maleri af korsfæstelsen. Sengotiske malm
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stager. Romansk granitfont. Prædikestol fra beg.
af 17. årh. med nyere staffering. Skibsmodel af
fregatten Jylland. To gravkældre for slægterne
Skyum og Edsen er nu varmerum. På kirkegården
en tidligere hellig kilde, Helligkorskilden, hvori
der er fundet middelalderlige mønter.

Skårup Kirke, Svendborg amt (21C10). Kirken
omfatter romansk skib, gotisk langhuskor og
v.-forlængelse, sengotisk tårn og våbenhus, en
tilbygning mod n. fra 1754 og et sakristi på korets
n.-side fra 1862. Af den romanske kirke står kun
skibets langmure med rundbuer og lisener. O.
1470 blev det romanske kor erstattet af langhus
koret og samtidig opførtes v.-forlængelsen, begge
med hvælv. Tårnet har pyramidespir fra 1803,
tårnrummet har været benyttet af en præst til op
bevaring af øl. Tilbygningen mod n. kaldes
»Skårupørekirken«. Sakristiet erstattede et grav
kapel fra 1708 af bindingsværk. Ved en hoved
istandsættelse 1954-55 fandtes spor af kalkmale
rier, men kun nogle indvielseskors er bevaret.
Sengotisk altertavle fra o. 1470. I midtskabet
korsfæstelsen, i fløjene korsegangen, hudstryg
ningen, bespottelsen og opstandelsen. Messeha
gel med broderet krucifiks fra en hagel, skænket
1581. Romansk granitfont med rundbuefrise og
mandshoveder (nyere fod). Sengotisk korbuekru
cifiks. Senrenæssance prædikestol, formentlig
skåret samtidig med dele af stoleværket. Rokoko
orgel fra 1755 med morsomme billeder. Lyse
krone fra 1701 og kirkeskib fra 1801. Det nedrev
ne kapel og en gravhvælving under koret var
gravpladser for Walkendorffslægten, en del ki
steplader fra 18. årh. er bevaret. Ved kirkegårdens
sø.-hjørne en sengotisk kirkelade af kamp, om
dannet til hospital 1652. 1920 flyttede beboerne til
alderdomshjemmet.

Slangerup Kirke, Frederiksborg amt (1F6). Den
anselige langhuskirke stod færdig 1588 som aflø
ser for en gotisk, der var blevet for lille. Kun tår
net er bevaret fra den yngre kirke, men noget æn
dret og forhøjet med klokkestokværk. Teglstens
bygningen er en af landets få større ungrenæssan
ce kirkebygninger, men arkitekten Hans von
Steenwinckel d.æ. fulgte den gotiske stil, bl. a.
med høje, spidsbuede vinduer. Det indre har
krydshvælv støttet af piller i ydermuren. Kun tag
gavlene, særlig våbenhusets, er renæssancestil.
Det smukke inventar med mange epitafier min
der om byens fortid som velstående købstad. Den
3-sidede korafslutning afskilles af et smukt kor
gitter fra 17. årh. Rig renæssance altertavle fra
1611. I midtfeltet et træskærerarbejde, korsfæstel
sten, fra o. 1450, i sidefelterne to store apostelfigu
rer. Chr. VI’s alterbibel fra 1633. Gotisk læse
pult. Barok døbefont af eg med reliefprydet him
mel fra 1676. Sengotisk korbuekrucifiks fra o.
1475. Kirkens bygmester Jørgen Friborg skæn
kede et sandstenskrucifiks. Smukt udført renæs
sance prædikestol fra 1606. Ungrenæssance præstestol og stolestader. Gotisk degnestol med relief
fer. Jernbunden renæssance kiste, lænket til mu
ren. Orgel med Fr. IV’s monogram på pulpitur
fra 1730. Klokker fra o. 1200, 1572 og 1747. Epi

tafierne er næsten alle fra 17. årh. over præster og
velhavende borgere. 13 gravsten, den ældste fra
1558. Salmedigteren Thomas Kingo fødtes 1634
i Slangerup og var præst ved kirken 1668-77. Han
skænkede den ene af de smukke lysekroner.
Smørum Kirke, Københavns amt (1H7). Kirken
omfatter romansk skib, gotisk tårn, sengotisk
ø.-forlængelse og to våbenhuse, det nordlige mu
ligvis senromansk, det sydlige sengotisk, men
begge er noget ændrede. Skibet er opført af kamp,
og kun den tilmurede n.-dør er velbevaret. I beg.
af 14. årh. fik skibet hvælv, og i samme årh. opfør
tes tårnet med opr. støttepiller i hjørnerne. I sen
middelalderen blev det romanske kor nedrevet og
erstattet af et langhuskor med to fag krydshvælv.
I kirkens 3 østligste hvælvfag sengotiske kalkma
lerier fra o. 1500: hele lidelseshistorien samt en
dommedagsscene og nadveren. Mellem de hellige
billeder har maleren indsat forskellige gøglere og
verdslige figurer, der opfører sig temmelig groft muligvis en skildring af løjerne i pausen under de
middelalderlige kirkespil. Altertavle, -bord og
prædikestol er renæssance-arbejder af Brix Sned
ker, formentlig i samarbejde med Anders Nielsen
Hatt. Kun antemensalets og topfeltets malerier er
opr. I storfeltet et korsfæstelsesbillede fra 1852.
Prædikestolen bærer universitetets våben og er
stafferet 1616 ligesom altertavlen. Romansk gra
nitfont. Den ældste klokke fra 1396 har latinsk
minuskelindskrift.

Snejbjerg Kirke, Ringkøbing amt (11B11). Ro
mansk kor og skib med senromansk v.-forlængel
se og sengotisk tårn og våbenhus. Den romanske
bygning af granitkvadere er stærkt omsat 1853.
Begge de opr. døre er bevaret tilmurede. S.-døren
har tympanon med reliefkors, i dens tilmuring er
indsat en billedkvader med et mandshoved. I
korets s.-mur sidder en tilsvarende kvader. V.-for
længelsen har muligvis været forhal eller har bå
ret et tårn. Indgangen blev 1916 forlagt til det sen
gotiske tårn længst mod v. og det gamle våbenhus
blev indrettet til fadderværelse. Anselig renæssanse altertavle med Sehested og Lunges våben,
malerierne er noget yngre. Usædvanlig, romansk
granitfont på pyramidestubfod med groteske
hjørnehoveder. Renæssance prædikestol, svaren
de til altertavlen. Epitafium fra 17. årh. med ma
leri fra 18. årh. »Jakobs Drøm«. På en kvader i
skibets s.-mur står: »Anno 1602 døde af Sneb.
sogn 209 mennesker af pest. APS«. Kirken er re
staureret 1966.
Snostrup Kirke, Frederiksborg amt (1G5). Ro
mansk kor og skib af rå kamp. Sengotisk tårn og
våbenhus af munkesten. Skibets døre, vestligste
vinduespar og korets n.-vindue er delvis bevaret.
Kor og skib fik hvælv o. 1400. Usædvanlig alter
tavle med maleri fra 1842 af Kristus og Maria
Magdalene ved graven efter opstandelsen. I en
niche i skibet står en sengotisk træfigur fra en side
altertavle: Kristus som smertensmand. Renæs
sance alterstager. Alterskranke af smedejern fra
18. årh. Døbefont med romansk kumme. Rigt
udskåret renæssance prædikestol med samtidig

Apsis, Staby Kirke.
himmel. Epitafiemaleri over sognepræst fra 17.
årh. og mindetavle over en anden præst fra 18.
årh. Kirken er restaureret 1966-67 af arkitekterne
Inger og Johannes Exner og Jan Gehl.

Spentrup Kirke, Randers amt (15D10). Romansk
kor og skib, sengotisk tårn og nyere våbenhus. I
den romanske granitkvaderbygning er bevaret
flere vinduer i ø.- og n.-muren samt triumfbuen.
Formentlig endnu i romansk tid fik skibet en
v.-forlængelse, hvorpå det halvt så brede tårn se
nere byggedes. Tårnet støtter på en frit anbragt
pille i v.-faget. Kor og skibs krydshvælv er sam
tidige med tårnet. Interessante romanske kalk
malerier fra o. 1200. I triumfbuens top en medal
jon med Guds-lam, i s.-siden to symbolske kvin
deskikkelser med lammet, i n.-siden den sørgende
Maria og Johannes. På triumfvæggen et fragment
af en dommedagsskildring. Monolit alterbords
plade med helgengrav. Barok altertavle fra 1706.
Stor romansk granitfont. Prædikestol i rig brusk
barok. Skibsmodellen blev skænket St. St. Blicher,
der ved ophængningen holdt sin »skibsprædiken«.
Blicher var præst ved kirken 1825-47 og er begra
vet på kirkegården.

Staby Kirke, Ringkøbing amt (14J1). Romansk
apsis, kor og skib med v.-forlængelse samt sen
gotisk tårn, våbenhus og kapel. Den romanske
bygning er opført ret sent af granitkvadere, blandet
med kvaderhugget rødbrun jernsandsten (al)
fra Fur. Velbevaret, usædvanlig rigt udformet ap
sis. Over en profileret dobbeltsokkel deler 5 halv
søjler muren i 6 arkader (det lige antal ualminde
ligt). Mellem kapitæl og bueslag er indskudt
kvadere med skiftevis mandshoveder og masker. I
arkaderne ved korgavlen to små, cirkelrunde vin
duer. De to midtfag har hver ét stort, firkløverfor
met vindue, hugget i én blok. Buestikkene er meStaby Kirke • 91

buekrucifiks. Romansk granitfont, en 8-kantet,
senrenæssance træfont benyttes ikke. Senrenæs
sance prædikestol svarende til altertavlen. Pragt
fuldt renæssance stoleværk fra 1634 og 1647.
Pulpitur fra o. 1650 med malerier. Mellem skib
og våbenhus en senromansk dørfløj med arkade
felter på indersiden.

Midterparti af altertavlen i Stadil Kirke.
get dekorativt muret af jernsandsten. V.-forlæn
gelsen har muligvis skullet bære et tårn, det sen
gotiske tårn er opført v. herfor. Våbenhus (nu lig
kapel) og kapel svarer næsten til hinanden ud for
hver sin af skibets opr. døre. På apsishvælvet
fandtes 1910 rester af romansk kalkmaleri. To fi
gurer overførtes til skibets n.-væg, og 1949 fik
apsis en ny fresko-dekoration af H. Borre. Kor
og skib har bjælkelofter. I tårnrummet kirkens
gamle alterbord og -tavle. Nyt egetræs-alterbord
med forgyldt kors. Store malmstager fra 1668.
Romansk granitfont med arkader af tovsnoning.
Prædikestol, ligesom den gamle altertavle fra
1597. V.-pulpitur i renæssancestil med apostel
malerier. Smukt jerngitter for kapellet, der er
gravplads for Frands de Linde til Pallisbjerg
(død 1765) og familie. I skibet et stort sandstens
epitafium i Louis-Seize stil over provst Jens Chr.
Windelin (død 1792) og hustru.

Stadil Kirke, Ringkøbing amt (11A2). Romansk
kor og skib med sengotisk tårn og våbenhus.
Begge døre og flere vinduer er bevaret. I skibets
s.-mur en billedkvader med et ejendommeligt,
kronet mandshoved. Kor og skib har bjælkelof
ter, tårnrummet hvælv. Det rige inventar er
istandsat 1901 af Nationalmuseet. Romansk al
terbord med overdådigt renæssancepanel svaren
de til altertavlen. Særlig interessant er midtfeltet,
der består af et romansk, forgyldt antemensale
(i slægt med Sahls »gyldne alter«) fra o. 1200.
Reliefferne i drevne kobberplader viser i midten
den tronende Kristus, omgivet af 14 mindre fel
ter med scener af barndomshistorien samt apo
stle, evangelistsymboler og engle. Desuden rig
ornamentik med indsatte bjergkrystaller.Lilleøengotisk messeklokke på opr. plads i en af korets
tagbjælker. Sengotiske præste- og degnestole. Præstestolens gavl har korsblomstrede spir og ranker.
Muligvis var den opr. skriftestol. Sengotisk kor
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Starup Kirke, Haderslev amt (8A4). Sønderjyl
lands ældste og mærkeligste kirke fra før 1100, en
somt beliggende ved bredden af Haderslev Fjord.
Den aldrig i romansk tid fuldførte basilika i fråd
sten er beslægtet med Asmild og Vor Frue kirke i
Roskilde. Ved en restaurering og rekonstruktion
1908-1910 søgtes kirken udbygget efter den ro
manske plan. Apsis og kor er opr. og står næsten
som ved opførelsen. Begge deles aflisener, og ap
sis har tvillingerundbuer øverst. Dens 3 vinduer er
noget uensartede. I korets n.-mur dettes eneste, nu
genåbnede vindue. Midtskibet har 5 arkader til
hvert sideskib, der stort set er korrekt genskabt,
dog er de gjort lidt bredere. De opr. sideskibe nåe
de muligvis aldrig at komme under tag. Senere
blev de nedbrudt og arkaderne tilmuret. De 3
østligste arkadepiller er runde, de vestligste 4-kantede, hvilket formentlig skyldes, at v-faget har
været afskilt som forhal, og muligvis kan side
skibene have båret (eller skulle have båret) et
tårn på hver side af forhallen. Høj kirkemurene
har enkelte, rundbuede vinduer, sideskibene tilsva
rende dobbelte. I sengotikken tilføjedes et lav
stammet tårn i v. med blytækt pyramidespir. Sa
kristiet på korets n.-side er også sengotisk, men
senere ombygget og forhøjet. Midt for det syd
lige sideskib et våbenhus fra 16. årh., afkortet ved
sideskibets opførelse. Ved restaureringen fandtes
sparsomme kalkmalerier i apsiden, benyttet af
A. Wilckens som inspiration til en ny dekoration.
1918-19 fulgte W.s egne Skovgaard-påvirkede de
korationer i kor og skib. 1908 fandtes rester af et
romansk glasmaleri i korets vindue. Det danner
forbillede for de nye glasmalerier. Nyt frådstens
alterbord med egekors og krucifiksfigur i mes
sing fra 1903. Noget forvitret romansk granitfont,
var forsvundet, genanbragt i kirken 1915. Som
font benyttes et ejendommeligt arrangement fra
1742: En engel med vinger, anbragt vandret ud fra
muren. I armene holder englen en lille, halvkug
leformet kumme med tyske indskrifter. Smuk re
næssance prædikestol fra 1612.1 felterne skriven
de evangelister ved hver sit bord.
Stenild Kirke, Ålborg amt (15B6). Romansk kor
og skib samt gotisk tårn. Korets ø.- og n.- samt
skibets 2 n.-vinduer er opr. ligesom triumfbuen.
Tårnet, i samme bredde som skibet, er i højde med
dette af granitkvadere, derover rå kamp, men skal
muret med tegl. Tårnrummet fungerer nu som vå
benhus. Skibets romanske portaler er flyttet ud i
tårnet. Kirken har moderne bjælkeloft. Altertav
le fra beg. af 17. årh. med vinger, maleriet er en ny
kopi efter Eckersberg. Top- og fodstykke fra
1703. På korets n.-væg fragment af et fløjls-ante
pendium fra 1669. Den fremragende romanske
granitfont - en af Danmarks største - smykkes af
løver med mandshoveder i højt relief. Dåbsfad fra

16. årh. Nürnbergarbejde. Renæssance prædike
stol med frisøjler og arkader. V.-pulpitur med or
gel.
Stenløse Kirke, Frederiksborg amt (1H6). Ar
kæologiske udgravninger i forbindelse med en
gennemgribende restaurering 1956-57 ved arki
tekt Marius Andersen afslørede hele kirkens hi
storie fra opførelsen til nutiden. Udviklingen er i
grove træk - bortset fra det senromanske tårn typisk for en sjællandsk landsbykirke. Den ro
manske kirke bestod af kor og skib, opført af
kampesten. I hver side havde skibet 3 små, højt
siddende vinduer. Det dunkle indre stod for 750 år
siden pudset og hvidtet, med mørtelgulv og træ
loft. Der var ikke andre siddepladser end murede
bænke langs væggene, og først efter reformationen
fik skibet stolestader til menigheden. Foran
triumfbuen stod en lægmandstavle, som man skul
le bag om for at komme ind i koret. I senromansk
tid opførtes et tårn af munkesten med dør i
v.-gavlen, stor arkade til skibet og et smukt hvælv
med dværgsøjler over tårnrummet. Det opr.
murværk er i dag bevaret til omkring tårnuret
(da det installeredes, blev der hugget hul i hvælvet,
så lodderne kunne køre helt ned). Lægmandsalte
ret fjernedes i beg. af 14. årh. og i stedet rejstes et
lille alter på hver side af triumfbuen (hvordan
hovedalteret i koret var udformet vides ikke). I
løbet af den tidlige middelalder var gulvet blevet
så ujævnt efter mange begravelser, at der midt i
14. årh. blev lagt et nyt af glaseret tegl. I slutn. af
14. årh. blev det nøgne rum smykket med kalk
malerier, malet om ca. 1450 (ingen af disse
malerier er bevaret). O. 1500 fik skibet hvælvinger,
og kort efter blev det romanske kor erstattet af en
sengotisk ø.-forlængelse. Fra samme tid stammer
våbenhuset foran den opr. n.-dør og tårnets over
bygning med trappe- og blændingsgavle. Yngst er
korsarmen mod n., indviet 1800. Den havde opr.
et stort pulpitur, der åbnede sig mod ski
bet (fjernet 1861). Kirken blev restaureret og fik
nye vinduer midt i 19. årh. Rigt udskåret, brusk
barok altertavle fra 1663 af Holbæk-mesteren
Lorentz Jørgensen. Reliefferne forestiller nadve
ren, korsfæstelsen, opstandelsen og himmelfarten.
På alterbordeten bruskbarok læsepult. Renæssan
ce præstestol, signeret af Anders Nielsen Hatt,
Roskilde, der også har skåret korskabet, det store
korgitter og egetræsfonten med lanterneformet
himmel. Sengotisk korbuekrucifiks på sin opr.
plads. Sengotisk degnestol fra o. 1570. God
renæssance prædikestol fra 1595 med relieffer af
evangelisterne. Senrenæssance v.-pulpitur. En
marmorsten, hvis årer danner et billede af den
korsfæstede, er indfattet i en rokoko ramme med
vers. To lysekroner fra 18. årh. Interessant »ildebrandstavle« fra o. 1750 i korsarmen.

Stoense Kirke, Svendborg amt (21 Cl3). En smuk
og særpræget kirke, bestående af romansk kor og
skib, sengotisk v.-forlængelse samt noget yngre
tårn over koret, udbygning mod n. og sakristi.
Nogle rundbuevinduer i de romanske mure er
bevaret, og rundt om i kirken sidder flere interes
sante, romanske billedkvadere. I korbuevangen

Dobefont, Stenild Kirke.

en abe, i våbenhusets vægge en biskop, en menne
skeskikkelse, 2 mænd under et træ, en mandsover
krop, en abe og en roset. Desuden i n.-muren 3
mænd og et dyr og i korets ø.-mur en liggende
skikkelse. Samtidig med v.-forlængelsen over
il vælvedes kor og skib. 1600 opførtes tårnet (del
vis skalmuret 1848). Udbygningen med sakristi er
fra 18. årh. Ved sidste restaurering, afsluttet 1956,
afdækkedes flere sengotiske, kalkmalede dekora
tioner og indvielseskors, men kun lidt er bevaret.
Glimrende altertavle fra 1644 (tidl. i Tranekær),
skåret af Lorentz Jørgensen. I midten nadveren
i frie figurer. Sengotiske alterstager (den ene
vendt på hovedet). Romansk granitfont med dob
beltløver, der har fælles mandshoveder. Fremra
gende bruskbarok prædikestol og lydhimmel af
Hans Gudewerth fra o. 1635. Reliefferne skildrer
Kristi historie. To kirkeskibe fra 19. årh.
Stokkemarke Kirke, Maribo amt (5F5). Den anse
lige kirke har smukke arkitektoniske detaljer. Byg
ningen omfatter senromansk kor og skib, ung
gotisk apsis, gotisk sakristi, våbenhus og tårn
samt nyere våbenhus mod v., alt af tegl. Skibets
portaler er bevaret tilmurede. Den store, 3-sidede
apsis er opført i slutn. af 13. årh. og et relikviegem
me af bly (i Nationalmuseet) stammer formentlig
fra dens indvielse. Våbenhuset mod s. er nu lig
kapel. Det meget kraftige tårn har 4 høje kamtakgavle med blændinger, og over tagskæringen er
rejst et spir. Kor og skib har gotiske hvælv. Ap
sis har opr. hvælv, og i dens ø.-vinduer er 1937 ind
sat glasmalerier af J. Th. Skovgaard. På alteret et
sengotisk korbuekrucifiks fra slutn. af 15. årh.
på nyere korstræ og ny predella. Et nadvermaleri
fra slutn. af 17. årh. (i skibet) er fra en barok al
tertavle. Sengotiske alterstager. Døbefont fra
1840 og nederlandsk dåbsfad fra o. 1650 med reli
ef af Skt. Jørgen og dragen. Højrenæssance præ
dikestol fra o. 1590 med evangelistfigurer. Smuk
barok lysekrone fra 1695. Tårnuret er formentlig
fra 1692. Klokker fra 15. årh., 1554 og 1596. Epi
tafium og 4 gravsten fra 17. årh. over sognepræ
ster.

Stouby Kirke, Vejle amt (10A9). Den anselige
kirke er et gotisk langhus med lidt yngre tårn samt
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våbenhus fra 1877. Af den foregående, romanske
frådstenskirke står kun skibets n.-mur, der ved
kirkens omdannelse 1400-50 indgik i langhuset.
Korets afslutning er 3-sidet, og det høje kirkerum
har 4 hvælv. Tårnet blev i beg. af 19. årh. nedskå
ret til lidt over skibets højde. I korets vinduer er
1951-52 indsat glasmalerier af Kræsten Iversen.
Altertavlen er et glimrende snitværk fra 1731 med
dydefigurer i vingerne og et korsfæstelsesmaleri i
midtfeltet. Et tidligere altermaleri, kopieret efter
Carl Bloch, og en kopi af Rafaels engle hænger i
våbenhuset. Kalk fra 1786. Romansk granitfont
med 4 engle, bl. a. ærkeenglen Mikael med dragen.
Senrenæssance prædikestol fra 1640. Lille sten
epitafium fra 1742. Romansk gravsten fra o.
1200 af granit.
Strandby Kirke, Hjørring amt, se under moderne
kirker.
Strandby Kirke, Ålborg amt (17J12). Den anselige
kirke består af romansk kor og skib med v.-for
længelse samt middelalderligt tårn og våbenhus.
I den romanske bygning er den høje triumfbue,
korets n.- og ø.-vindue, skibets 2 n.-vinduer og
portalerne bevaret. I 1904 fandtes øverst i korets
langmure 12 »lydpotter« i brændt 1er indmuret
med mundingen mod rummet. V.-forlængelsen er
formentlig underdelen af et romansk tårn. Det go
tiske tårn v. herfor var opr. indrettet til hvælv, der
først opmuredes ved en hovedrestaurering 1954.
Skibet har bræddeloft, koret krydshvælv. Våben
huset er forhøjet i ny tid. Højrenæssance altertavle
fra o. 1600 med nadverbillede fra 1861 og ældre
sidefeltsmalerier. Niels Povlsen og Gertrud Hoff
man til Gunderupgård skænkede i beg. af 18. årh.
meget til kirken, bl. a. oblatæsken, alterskranken,
prædikestolens opgang, lysekronerne og en dør
fløj til våbenhuset. I koret en velbevaret skrifte
stol fra 18. årh. Stor romansk granitfont. Prædike
stol fra 1639. Herskabsstol fra 17. årh. Det anseli
ge kirkeskib, en model af Chr. IV’s orlogsskib
»Justitia«, er skænket 1951 af Fr. IX. Den an
den model er barken »København«. Fra 1741 til
1954 var tårnrummet gravkapel for Niels Povlsenslægten. 4 kister står nu sammen med andre
Gunderupgård-ejeres i en krypt under koret.

Sulsted Kirke, Ålborg amt (18B8). Alle kirkens
hvælvinger er fyldt med sengotiske kalkmalerier,
der aldrig har været tildækkede. Bygningen omfat
ter romansk apsis, kor og skib samt middelalder
ligt tårn og nyere våbenhus. I de romanske granitkvadermure er begge dørstederne og et vindue
i korets n.-mur bevaret. Samtidig med opførelsen
af tårnet fik kor og skib hvælv, som 1548 udsmyk
kedes af Hans Maler i Randers på bekostning af
Just Høg til Vang. 1599 skete en delvis overma
ling (personerne fik bl. a. »moderne« klæder)
på Stygge Høgs foranledning, men 1882 førtes
malerierne tilbage til opr. skikkelse. Bag på alte
ret viser en tegning maleriernes udseende 15991882.1 koret ses Madonna med barnet samt de 12
apostle med hver sit brudstykke af hele trosbe
kendelsen på latin. I skibets vestligste fag fødsels
historien med barnemordet, i midtfaget fodtvæt
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ningen, nadveren, Getsemane og dele af lidelses
historien, der fortsætter i ø.-faget og slutter med
nedtageisen fra korset. Smukke renæssance træ
skærerarbejder: altertavle fra »Ålborgværkstedet« med korsfæstelsen i midterfeltet, udskåret dø
befont med himmel, stor prædikestol, en stor part
af stoleværket, panelet fra et herskabspulpitur
(nu orgelskranke) og en præstestol i koret. I tårn
rummet en stor figursten over Just Høg, hans mo
der og to hustruer.

Sundby Kirke, Thisted amt (17G5). Romansk
apsis, kor og skib af granitkvadere, hvoraf flere er
usædvanlig store. Nyere våbenhus af små mur
sten. Skibets mure er omsat i 19. årh. Romanske
vinduer er bevaret i apsis og korets n.-mur. Skib
og kor har bjælkelofter. Apsis med halvkuppelhvælv er afskilt fra koret og indrettet til sakristi.
Kirken har haft et sengotisk v.-tårn, nedrevet i
18. årh. Nyt antemensale. Altertavle fra 1893 med
en Kristusfigur, kopieret efter Thorvaldsen. Et
romansk sidealterbord af granit er opstillet i ap
sis. Romansk granitfont med menneskehoveder
og andre figurer i en arkaderække. Renæssance
prædikestol med malerier fra 1669 og lydhimmel
fra 1857. Klokke fra 15. årh. ophængt i glughul i
v.-gavlen. Ved kirken en romansk gravsten med
majuskelindskrift på latin: »Hvem du end er,
stands, læs, græd - Jeg er, hvad du bliver, hvad du
er, var jeg«.
Svindinge Kirke, Svendborg amt (20112). Kirken
er en af de få, der er opført i Danmark under re
næssancen. Rigshofmester Christoffer Walkendorff til Glorup lod den bygge 1571-78 til erstat
ning for en ældre kirke, der lå tæt ved Glorup. Den
anselige bygning omfatter et langhus med svært
v.-tårn og våbenhus mod s. Den ydre arkitektur er
overvejende gotisk med blændingsprydede gavle.
Tårnet har sadeltag og et lille kobberspir. Den
indre er mere renæssancepræget, bl. a. hvælvene
med smårelieffer under gjordbuernes vederlag.
Alterbordet er beklædt med svære kalkstenspla
der med indskrifter og bærer C. W. s navn og års
tallet 1578 på forsiden. Altertavlen fra 1853 er en
kopi af Correggios »Hellige Nat«, udført af J. C.
Dahl. En ældre, sort marmortavle med en domme
dagsfremstilling i alabastrelief er opsat i skibet.
Romansk granitfont. Også prædikestolen er
sammensat af kalkstensplader med stenhugger
arbejder i renæssancestil. Degnestol med gavle fra
1582. Stolestaderne, de lukkede herskabsstole og
orgelpulpituret i tårnrummet er fra 1853, da kir
ken blev restaureret. I korets n.-side en stor figur
sten over C. W. og brødrene Absalon (død 1565 ef
ter slaget ved Falkenberg) og Jacob. Stenen var
opr. rigt stafferet. Desuden portrætmaleri af
C. W. og gravsten over hans forældre (i tårnrum
met). Flere gravminder over præste-familier m.m.

Sværdborg Kirke, Præstø amt (4K2). Kirken
består af romansk kor og skib, begge med senro
manske forlængelser, gotisk tårn, sengotisk sakri
sti (nu ligkapel) og sengotisk dobbeltkapel mod
n. Tårnet blev mod sædvane bygget delvis ind i
v.-forlængelsen og er nogenlunde samtidigt med
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hvælvene. 0.-forlængelsen (nu sakristi) er ombyg
get i 16. årh. Kirken blev 1864-69 omfattende
istandsat og fik bl. a. 3-grupperede vinduer. Sam
tidig afdækkedes kalkmalerier fra o. 1425. Det er
vort billedrigeste monument fra denne periode,
naivt og folkeligt i stilen, men af betydelig ikono
grafisk interesse. I koret den dømmende Kristus
flankeret af helgener i forbøn for menneskeheden.
Derudover skildres barndomshistorien, bl. a. be
budelsen, hellig tre konger, flugten til Ægypten og
barnemordet. I skibets 1. fag lidelseshistorien
begyndende med indtoget i Jerusalem og slutten
de med nedfarten til dødsriget. I 2. fag en enestå
ende skildring af varslerne på Jordens under
gang. Man kendte i middelalderen 15 tegn herpå,
som maleren dog ikke har fulgt nøje. Forfatteren
og beskueren er gennemgående personer i hver
scene. Dommedag skildres i fligene. Desuden ses
en bryllupsscene og 2 mænd med en ko (til bryl
lupsgildet?). I v.-hvælvet en dåbsscene. Højre
næssance altertavle fra 1601. I storstykkets 6 fel
ter har figurer fra en tidl. lydhimmel erstattet de
opr. malerier. Midtfor et lille krucifiks, skåret efter
gotisk forbillede. Sengotisk krucifiks fra o. 1500
i sakristiet. Usædvanlig renæssance sandstens
døbefont med 4 siddende evangelister omkring
foden. Sen renæssance prædikestol, forsynet med
5 figurer af Abel Schrøder fra o. 1650. Et epitafi
um og 4 gravsten over sognepræster.

Sæby Kirke, Holbæk amt (3A7). Den smukt belig
gende kirke rummer bl.a. Sjællands ældste kalk
malerier. Apsis, kor og skib er romanske (kamp
og frådsten). I apsis er bevaret (tilmuret) et opr.
cirkelvindue. I gotisk tid opførtes et sakristi på
korets n.-side, n.- og s.-kapeller med store arkader

til skibet samt tårn og våbenhus. Tilbygningerne
er opført med hvælv; kor og skib har fået ind
bygget gotiske hvælv. 1864 og 1907 afdækkedes
kalkmalerier fra 3 perioder, de ældste romanske
fra 12. årh. I apsishvælvet fra o. 1150-75 en
gengivelse af den tronende Kristus, muligvis
malet efter italiensk forbillede. Regnbueovalen
er omgivet af evangelisttegnene, og ved siderne
står Maria og Johannes Døber samt 2 helgener.
I korbuen 5 medaljoner med kvindehoveder sym
boliserende de kristelige dyder. Disse romanske
kalkmalerier hører til landets bedste. På korets
hvælv renæssanceblomster fra o. 1550 og i n.-kapellet billeder fra o. 1520: Den dømmende Kri
stus, et ukendt motiv, himmelborgen og Gud
tronende med helligåndsduen. Frådstensalter
med krucifiks fra 1908.1 n.-kapellet en restaureret,
gotisk altertavle. Senromansk røgelseskar. Ro
mansk font. I sakristiet renæssance panelværk.
Prædikestol fra 1624 med universitetets våben
og en snedkersignatur. Stolegavle fra 1625.
Flere ligsten, den ældste fra 1460. Kirken er re
staureret 1965-67 ved arkitekterne Knud, Erik og
Ebbe Lehn Petersen. Et sengotisk krucifiks af
»Fuglede-mesteren« vil blive genophængt, når
konserveringen er afsluttet.
Sædder Kirke, Præstø amt (4E5). Kirken består
af apsis, kor og skib fra romansk tid samt sen
gotisk tårn og nyere sakristi og våbenhus. Det
romanske murværk af kridtkvadere er ret velbe
varet. Apsiden deles af smalle lisener med tvillingerundbuer. Apside og kor har opr. hvælv,
skibet blev overhvælvet i sengotisk tid, da triumf
buen blev gjort spids og ø.-gavlene forsynet med
kamtakker. Tårnet er bæltemuret af kridt og
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tegl, men stærkt ommuret i nyere tid. Brusk
barok altertavle fra 1640 med nyere maleri »Den
opstandne Kristus åbenbarer sig« af August
Thomsen. Sengotiske alterstager fra o. 1550.
Døbefont af støbejern fra o. 1850. Bruskbarok
prædikestol, formentlig fra 1642.

Sædinge Kirke, Maribo amt (516). Kirken består
af romansk kor og skib med sengotisk tårn.
Materialet er røde munkesten, og de rige mur
dekorationer (tandsnit, savskifte) er ligesom de
romanske vinduer delvis rekonstruerede. O. 1300
fik koret hvælv og senere også skibet. Tårnet
krones af et 8-kantet, spåntækt spir og har siden
opførelsen fungeret som våbenhus. Rester af
kalkmalerier fra 16. årh., i koret hellig tre konger,
i skibet Skt. Peder ved himmelporten. Gotisk
fløjaltertavle fra slutn. af 15. årh., ændret i renæs
sancestil 1588. Den gotiske tavle rummer øverst
en korsfæstelsesscene med plumpe figurer. I de
4 fløjfelter Getsemane, korsegangen, hudflettelsen og tornekroningen. Altersølv fra 1878. På
alteret Chr. Ill’s bibel fra 1550 i nyere bind.
Ny døbefont af kalksten med sydtysk dåbsfad
fra o. 1575. Krucifiksfigur fra o. 1600 på ung
gotisk korstræ. Enkel prædikestol fra o. 1690.
Renæssance v.-pulpitur. Gravsten fra o. 1585
med figurer af Matz Eriksen og hustru til Sædinge
(i rustning og enkedragt).
Søborg Kirke, Frederiksborg amt (1A7). Den opr.
romanske munkestenskirke er opført i beg. af 12.
årh., formentlig af kongen. Skibets v.-ende udgjor
de underbygningen i et usædvanligt tårnarrange
ment i stil med Uvelse Kirkes. Tårnet har nærmest
lignet en tagrytter, hvis v.-gavl hvilede på skibets
gavl, mens ø.-muren blev båret af en arkaderække
i skibet. Arkademuren havde 3 rundbuer, støttet af
halvpiller i sidemurene og to svære fripiller i
midten. Fundamenterne til dette arrangement er
nu markeret i gulvet. Allerede i 13. årh. er tårnet
revet ned. Det nuværende tårn er opført v. for
tårnunderbygningen o. 1250, dets blændingsgavle
mod n.-s. er fra 14. årh. I samme årh. fik hele
kirken hvælv. På grund af skibets store bredde
udførtes de som to rækker krydshvælv, båret af 3
rundpiller i midten. I beg. af 15. årh. opførtes et
sakristi på korets n.-side foran den gamle præste-
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dør. Våbenhuset mod s. er fra 1940-41. Spredte
kalkmalerier har muligvis været anbragt ved nu
forsvundne sidealtre. På n.-væggen Skt. Gertrud
og et skib med en biskop i lasten, muligvis søfarts
helgenen Skt. Nicolaus, hvis lig 1087 overførtes
fra Lilleasien til Syditalien. På ø.-søjlen Johannes
Døber, den fattige og riges bøn og Skt. Stefan.
På v.-søjlen den treenige Gud og Madonna.
På v.-væggen en scene fra Josefs historie. Renæs
sance altertavle fra 1593 med maleri fra 1843
(Kristus som 12-årig i templet). Et maleri, »Maria
med Barnet«, skænkede maleren Kr. Zahrtmann
opr. til kirken i Civitia d’Antino, der senere ned
brændte, men billedet blev reddet. Døbefont med
romansk kumme. Renæssance prædikestol fra
o. 1600 med rigsvåbenet, evangelister og hjørne
hermer. Ved stolen hænger et gotisk krucifiks fra
beg. af 15. årh. Stolestader fra 1940-41 med nav
nene på 25 slotsherrer fra det gamle Søborg Slot.
Ungrenæssance degnestol. Flere epitafier og en
mindetavle for Chr. X’s besøg ved kirkens
700-års jubilæum, skænket af kongen selv. En
runesten med »Ave Maria« er muligvis et kistelåg.
Der er fundet flere romanske grave i kirken.
Nv. for Søborg ligger ruinerne af Søborg Slot,
der omfattede en usædvanlig, romansk rund
kirke. Fire søjlefundamenter tyder på, at rund
kirken havde en overetage til borgherren (som
f.eks. Thorsager og Ledøje kirker).
Søllerød Kirke, Københavns amt ( 1F10). Af den
opr. romanske kridtkvaderkirke er kun skibets
langmure bevaret. O. 1400 opførtes tårnet (trappe
hus og blændingsgavle er yngre), og skibet fik
krydshvælv. I sengotisk tid erstattedes koret af en
ø.-forlængelse med to fag hvælv. O. 1700 opførtes
en korsarm af gule sten mod n. og 1767 byggedes
en tilsvarende mod s. I dens gavl er indsat et sen
gotisk sandstensrelief af Maria med barnet. Et
våbenhus mod n. er stærkt ombygget. 1940-41
blev kirkens indre restaureret og korsarmenes
stuklofter erstattet af hvælv. I triumfbuen et
kalkmaleri fra o. 1540 af en lutheransk præst.
Smuk renæssance altertavle fra 1610, i storfeltet
et maleri fra 1831. Romansk granitfont. Prædike
stol fra 1940, udført i barokstil af arbejdsløse
billedskærere. Barokstolestader fra 1660. Et
brystværn for orglet har malerier fra 1756. På
korets n.-væg 4 relieffer af evangelisterne, udført
i ny tid. På den terrasseanlagte kirkegård er flere
kendte personer begravet.

Søllested Kirke, Maribo amt (5F4). Den inter
essante kirke er den eneste bevarede romanske
granitbygning på Vestlolland. Den mangler kor,
idet apsis er bygget direkte til skibet. I sengotisk
tid opførtes våbenhuset og 1642 et gravkapel.
Apsis smykkes bl.a. af en buefrise af kridt og har
mod ø. et opr., cirkulært vindue og mod s. et
renæssance vindue med jerngitterværk og bly
indfattede ruder (begge tilmurede indvendig).
Skibets s.-portal er bevaret i brug, n.-portalen er
tilmuret. V.-gavlen har haft en bred portal. Sen
gotiske hvælv i skibet. Kapellet opførtes af Eric
Steensen til Søllestedgaard. Altertavlen er et
maleri fra 1855, »Emmaus« af P. Raadsig. Mes-

sehagel fra 18. årh. af rødt fløjl med guldkors på
ryggen. Ny døbefont i romansk stil. Renæssance
prædikestol fra 1605. Marmorepitafium i ny
klassicisme over kammerråd Hans Diderichsen
(død 1790). Kirkens to klokker hænger i en sen
middelalderlig klokkestabel.

storsøjler, vinger og topstykke. Romansk gra
nitfont. Korbuekrucifiks fra o. 1500. Ungrenæs
sance prædikestol fra slutningen af 16. årh. med
smukt akantus-snitværk i felterne. V.-pulpitur op
ført 1739 af amtmand Teilmann, hvis epitafium
hænger på skibets n.-væg.

Søndbjerg Kirke, Thisted amt (14B6). Romansk
apsis, kor og skib samt sengotisk tårnunderdel i
granitkvadere. Et våbenhus afløste 1898 en for
gænger fra 1806. Murene er i tidens løb blevet en
del omsat og apsis helt genopbygget 1909. Over
s.-døren en smuk tympanon med relief af løver og
fugle. På en hjørnekvader i tårnets sokkel rune
indskriften: »Jakob voldte, Skjalm gjorde - Hvor
alteret er, der er øjet«, stenen har måske siddet
i et romansk alterbord. Koret overhvælvedes i
sengotisk tid og et nyt tårn rejstes over det omsatte,
senromanske v.-parti. Tårnrummet har hvælv og
arkade til skibet, der har bjælkeloft. 1 1909 fandtes
kalkmalerier i korhvælvet, underst senkatolske
ranker og helgeninder, overmalet o. 1570 med
musicerende engle. Renæssance altertavle fra o.
1600, stafferet 1709 og forsynet med nye malerier
i 20. årh. Romansk granitfont. Sengotisk korbue
krucifiks fra o. 1350-75 på samtidigt kors, stafferet
1709. Renæssance prædikestol med samtidig lyd
himmel og ny opgang. Pulpiturpanel fra 1709 i
tårnrummet. 1745 skal et jordskælv have fået
muren over koret til at revne.

Sønderho Kirke, Ribe amt (915). Kirken er bygget
1782 som et langhus, indvendig delt i et bredere og
et smallere skib. Bygningen havde opr. et ejen
dommeligt dobbelttag, der 1865 blev erstattet af
et almindeligt skifertag. Samme år opførtes vå
benhuset. Kirken har fladt bjælkeloft. Altertavle
fra slutn. af 19. årh. med maleri, »Gethsemane«,
af A. Dorph. Romansk granitfont. Højrenæssan
ce prædikestol fra o. 1600 under barok lydhimmel
fra 1661. Stoleværk fra o. 1850, har tidligere stået
i Ribe Domkirke. Barokke lysekroner og lyse
arme, den ældste formet som en slange. 5 skibsmo
deller, den bedste fra 1747 af et dansk orlogsfartøj, der strandede på Fanø. Kirken afløste en æl
dre, der lå på samme sted.

Sønder Bjerge Kirke, Sorø amt (3H9). Kirken om
fatter et romansk skib med sengotisk kor og tårn
samt nyere våbenhus. Skibet er i kamp, koret er
bæltemuret med tegl og kamp, tårnet er af munke
sten. Store dele er skalmuret og vinduer og døre
nyere. 3-fløjet, sengotisk altertavle fra o. 1500,
muligvis af »Næstved Apostelhus-maler«. I fod
stykket småfigurer af de 15 nødhjælpere, i midt
skabet en stor Skt. Katharina-figur og relieffer af
hendes legende, i fløjene helgeninder og apostle.
Døbefont med romansk granitkumme. Sengotisk
korbuekrucifiks fra o. 1500. Bruskbarok prædike
stol fra 1643 med relieffer af Kristus og evange
listerne og lydhimmel med våben for Wenzel
Rothkirch og hustru Kirsten Reedtz til Antvor
skov. Rester af renæssance stolestader i præsteog degnestol. Gotisk, jernbeslået vægskab. Gotisk
pengetavle med relief af Maria med barnet.
Sønder Bork Kirke, Ringkøbing amt (1113). Kir
ken omfatter kor, skib og et tårn, anbragt på v.skibets n.-side. Det romanske skib har bevarede re
ster af rundbuefriser med lisener på s.-siden og
retkantede blændinger med 2 opr., nu tilmurede
vinduer på n.-siden. Det romanske kor blev i
unggotikken (o. 1300) forlænget. Det smykkes af
en trappefrise i n. og s. og spidsbueblændinger på
gavlen over 3 nu tilmurede vinduer. Det gotiske
tårns usædvanlige placering kan skyldes, at det
skulle tjene som våbenhus. Smuk, sengotisk fløjal
tertavle. I midtfeltet 3 store figurer: Gud Fader
holdende den korsfæstede foran sig, flankeret af
Maria med barnet og en biskop. I fløjene apostle
ne anbragt 3 og 3 over hinanden. O. 1600 omdan
nedes tavlen i renæssancestil ved tilføjelse af 4

Sønderholm Kirke, Ålborg amt (18E5). Romansk
apsis, kor og skib, gotisk tårn og våbenhus samt
kapel fra 17. årh. og herskabs-våbenhus fra
18. årh. Et romansk vindue i hver side af skibet
samt n.-døren er bevaret. På s.-dørens plads er
indmuret en kvader med fordybning, formentlig
en alterbordsplade med helgengrav. Tårnrummet
overhvælvedes i 18. årh. og indrettedes til
gravkapel med stor stukportal og smedejerns
gitter i tårnbuen. Kapellet på korets n.-side er an
tagelig opført 1685. Det lille våbenhus (nu red
skabsrum) opførtes for herskabet på Restrup. Ko
rets hvælv har rige kalkmalerier fra renæssancen,
overvejende med gammeltestamentlige motiver
(bl. a. skabelsen, uddrivelsen af Paradis og Noa).
På en fremtrædende plads ses Gabriel Gylden
stierne og hustru Kirsten Friis’ 32 anevåben. De
res gravsten er indmuret i n.-væggen. Lutheransk
fløjaltertavle fra slutn. af 16. årh. med malerier
(nadveren, korsfæstelsen, opstandelsen) fra 18.
årh. Romansk granitfont. Prædikestol fra o. 1550
med relieffer af lidelseshistorien samt G. G. og hu
strus våben. To pulpiturer, ét i hver side af skibet,
blev fjernet 1943 da kirken fik orgel. På den jernbundne indgangsdør et romansk bronzebeslag
med dyrefigurer. I n.-kapellet et gotisk alter- eller
processionskrucifiks. Kapellet rummer 4 kister
med de jordiske rester af admiral Christoffer Lindenov (død 1679) og familie. På væggene to epi
tafier og et ejendommeligt maleri af Thott’ernes
stamtræ. I tårnrummet 2 store marmorsarkofager
og 3 store gravsten over Gyldenstierne-slægten. I
kirken er desuden begravet adelsdamen Christence
Kruckow, halshugget for trolddom 1621, stifter
af »Den halshuggede Jomfrus Legat«.
Sønder Hygum Kirke, Haderslev amt (9111). An
selig kirke, sat af meget veltilhugne granitkvadere.
Romansk apsis, kor og skib med sengotisk tårn
og våbenhus. Apsiden deles af 4 halvsøjler under
hvidkalkede bueslag. I midten et opr. vindue
med monolitoverligger. Skibets opr. portaler
(den sydlige tilmuret) og flere blændede vinduer
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er bevaret. Kun tårnrummet er overhvælvet og
har stor arkade til skibet. Højt pyramidelignende
spir med 4 kviste med ure. I våbenhuset en blystøberkamin. De store, middelalderlige egetagvær
ker er bevaret. En renæssance altertavle har stået
i Hjerting siden 1842, da en nygotisk altertavle med
maleri opstilledes. Senromansk døbefont af gotlandskalk med låg fra 18. årh. Velbevaret kor
buekrucifiks fra 13. årh. på sin opr. plads. Prædi
kestol fra 1610-20 med naive relieffer. Middelal
derlig, jernbunden kirkekiste. Stort v.-pulpitur
fra 1712 med malede allegorier på i alt 13 fyldinger.
Kirkeblok fra 1774 med indskriftstavle, der på
vers advarer mod tyveri. Stort maleri af Luther
fra 1884. På kirkegården et mindesmærke over
504 sogneboere, der døde under pesten 1659. Kir
ken er restaureret 1968 ved arkitekterne Sv. Aa.
Aakjær og Rolf Graae.

mod s. fødslen samt hele Betlehem med bymur,
port med faldgitter, spir og huse omgivet af et
landskab med hyrderne i horisonten. I v.-kappen
hellig tre konger. På væggene Marias himmelkro
ning, Maria i solgisel og Gregors mirakel-messe,
hvor Kristus åbenbarer sig og lader blodet løbe
ned i kalken. Alterpanel, ramme og alterbillede
fra 1949 (»Korsfæstelsen« af Stefan Viggo Peder
sen). Korbænke fra 1955 med gavlrelieffer af
H. G. Skovgaard. Romansk granitfont med reli
effer, bl. a. af Kristus, Skt. Peder og Poul. Senre
næssance prædikestol med statuetter. Renæssan
ce stoleværk fra o. 1630 med gavlrester fra o.
1570. I n.-døren en usædvanlig smuk, jernslået
dørfløj fra 1483 med en lang minuskelindskrift i
smedejernsbogstaver. I koret to figur-gravsten fra
16. årh. over Bryske-slægten. Under koret fand
tes 1941 en gravhvælving med flere ødelagte kister.

Sønder Nærå Kirke, Odense amt (20G10). En af
Fyns ældste landsbykirker, men stærkt omdannet.
Af den romanske kirke står kun skibets langmure.
Endnu i romansk tid opførtes et tårn, bredere end
skibet, i usædvanlig små munkesten. De to neder
ste stokværk har været åbne til skibet med småarkader (som f. eks. Tirsted Kirke). Galleriets
arkadeåbninger har strakt sig op over skibets
murkrone, hvilket viser, at skibet opr. har haft
åben tagstol eller tøndehvælv (af træ). I sengo
tisk tid blev tårnet nedbrudt til skibets højde og
fik hvælvet tårnrum med stor arkade til skibet.
O. samme tid afløste et langhuskor det romanske
kor, og hele langhuset fik hvælv. I s. tilføjedes et
stort kapel som underbygning for et tårn. Foran
skibets n.-dør opførtes et våbenhus. På skibets
n. -væg interessante, romanske kalkmalerier fra
o. 1225.1 vinduernes smige Kain og Abel og et for
nemt, ungt par. På vægfrisen en biskop, borgere,
munke og krigere, formentlig skal det illustrere
en missionsfærd. I fodfrisen småbilleder, bl. a.
uddrivelsen af paradis. Alterbord og -tavle fra
17. årh. Tavlen er formet som en tempelgavl med
et nyere maleri efter Dorph. I s.-kapellet et stærkt
opmålet nadverbillede fra 17. årh. På alterkalk
og -disk samt på den lille, rigt skårne prædikestol
fra 1634 Iver Wind og Heilvig Schichels navne og
våben. Romansk granitfont. Under kor og skib
murede begravelser. På korets s.-side er indmuret
en romansk gravsten med processionskors.

Sørbymagle Kirke, Sorø amt (3F9). Kirken består
af romansk kor og skib med sengotisk våbenhus,
sakristi og tårn. I koret er bevaret to, i skibet ét
tilmuret vindue samt n.-døren. O. 1300 forlænge
des skibet mod v. til dobbelt længde, og murene
forhøjedes. O. 1400 fik kor og skib hvælv, ski
bets østligste vægpiller hviler på resterne af et side
alterbord. Kirken er restaureret 1964-65 ved arki
tekterne Inger og Johannes Exner og Jan Gehl. Vå
benhuset, der er fra slutn. af 15. årh. fik ved denne
lejlighed sin middelalderlige dørfløj tilbage. Om
altertavle og stolestader, se under moderne kirke
kunst. Det tidl. altermaleri fra århundredskiftet
hænger i kirken. Alterstager fra o. 1550. Romansk
døbefont, hugget i én granitblok. Senrenæssance
prædikestol fra 1630 med statuetter af Kristus og
evangelisterne. Sengotisk dørfløj mellem kor og
sakristi, der fik nyt inventar 1965. Pengeblok fra
18. årh. I tårnrummet et gipsmonument over sog
nepræst C. E. Janssen (død 1884) og hustru, ud
ført af sønnen, kunstmaleren Luplau Janssen.

Søndersø Kirke, Odense amt (20C7). Den smukke
kirke præges af sine gotiske tilbygninger. I ski
bet er den opr. n.-portal i brug. O. 1400 opførtes
et kapel mod s. I slutn. af 15. årh. udvidedes og
ombyggedes koret, der fik en ejendommelig
blændingsgavl, og mod n. opførtes et kapel sva
rende til det sydlige. Samtidig fik skibet hvælv.
Korsarmskapellerne og koret opførtes af gen
anvendte kvadere fra arkadeåbningerne og det ro
manske kor, muret i bælter med hvidkalkede mur
sten, hvilket giver en usædvanlig, men smuk virk
ning. Det sengotiske våbenhus har den ene mur
fælles med n.-kapellet. Yngst er det brede tårn,
hvis n.-s.-gavle 1753 erstattedes af et pyramide
spir. I n.-kapellet glimrende sengotiske kalkma
lerier fra o. 1520. Mod n. Gud i sin stråleglans,
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Sørup Kirke, Svendborg amt (21C8). Kirken be
står af romansk kor og skib med gotisk tårn og
våbenhus. Den romanske bygning er opført af
kamp, og i gotikken indbyggedes hvælv. Under
svenskekrigen led kirken så stor overlast, at den
ikke kunne bruges 1660-63-. Den blev hoved
istandsat og dækket af et tykt cementlag 1865-74.
Altertavlen er udført af kunstmaleren Th. Hagedorn-Olsen. Sengotiske malmstager. Romansk
granitfont, terningfoden prydes af hjørnehoveder.
Nygotisk prædikestol fra istandsættelsen. Kirken
har tidligere haft et renæssance lektorium. Tårn
rummet var indtil 1915 begravelse for baron
P. Abraham Lehn (død 1804) og familie, kisterne
er nu nedsat under gulvet.
Tamdrup Kirke, Skanderborg amt (12H8). Kirken
hører til de ældste i landet. Den er en basilika og
et interessant eksempel på vore første større kir
ker, opført af kongen eller en stormand. Murene
af frådsten og lidt al er formentlig rejst i midten af
11. årh. men bygningen præges af ændringer i
sengotisk tid, da tårn og våbenhus opførtes. Det
opr. kor, hvoraf sidemurene med store blændarkader er bevaret, afsluttedes af en stor apsis-lignen-

de runding. Ved den sengotiske ombygning, mu
ligvis 1463, fik koret en ø.-forlængelse, nu ind
rettet til præsteværelse. Sideskibene havde også
apsider mod ø., deres buer og sidealterborde er
endnu synlige indvendig. Sideskibene fik kun lys
fra to ganske små vinduer og fra dørstederne
(det sydlige bevaret, men tilmuret). Højkirkens
mure blev båret af to rækker på hver 6 søjler.
Ved ombygningen blev hver anden søjle fjernet
og de resterende forstærket for at kunne bære
hvælvene (kirken havde opr. bjælkeloft og ler
stampet gulv med et lag kalkpuds). Over sideski
benes tage fandtes 4 vinduer i hver side af midter
skibet. Kirken fik senere ét stort, fælles tag over de
3 skibe. Indvendig havde hele bygningen glim
rende, romanske kalkmalerier, udført o. 1125-50,
nu er kun Kain og Abels ofring bevaret i triumf
buen. I korhvælvet Adams og Evas historie, ma
let o. 1500. Kopi af et interessant romansk ante
mensale fra o. 1200 (originalen er i Nationalmu
seet) udført i drevet, forgyldt kobber med le
genden om munken Poppo, der bar jernbyrd
(glødende jern i hænderne) og omvendte Harald
Blåtand (se Jelling Kirke), som blev døbt. Frem
ragende, senromansk granitfont med relieffer,
bl. a. evangelisttegnene. Senrenæssance altertav
le og prædikestol fra 1610-20, stafferet under en
stor restaurering 1933-35. I våbenhuset 3 roman
ske gravsten.
Tapdrup Kirke, Viborg amt (15G4). Romansk
apsis, kor og skib samt sengotisk tårn. Den ro
manske kvaderstensbygning er påvirket af Viborg-skolen, særlig den pompøse, falsede s.-portal med 3-dobbelt bueslag og 6 søjler. N.-siden er
formentlig omsat i 16. årh., s.-siden delvis 191011. Ved opførelsen af tårnet fik koret trappegavl.
1902 spærrede et nyt orgel for s.-døren, der tilmuredes, og tårnrummet omdannedes til våben
hus. Apsis har halvkuppelhvælv, kor og skib
bjælkelofter, i 18. årh. stafferet med skyformatio
ner. Fløjaltertavle fra 1613, stafferet 1702, i midt
feltet et nadverbillede fra 18. årh. Fra væg til væg
en alterskranke fra 18. årh. I koret er ophængt et
røgelseskar fra 13. årh. Træinventaret er fortrins
vis fra 1788 i rokoko, bl. a. fonten med himmel,
prædikestolen og staderne med gavle og låger.
Over triumfbuen et krucifiks fra o. 1500. I koret
smuk gravsten over Frantz Iversen Dyre (død
1569) og hustru. Kirken er restaureret 1963-64
ved arkitekt Leopold Teschl.
Taps Kirke, Vejle amt (10H5). Romansk apsis,
kor og skib, sengotisk tårn og våbenhus fra o.
1900. N.-døren er tilmuret, s.-dørens smukke
portal er flyttet til våbenhuset. To falsede rund
bueslag omgiver et tympanon med den korsfæ
stede, flankeret af Maria og Johannes. Bueslage
ne bæres af 4 frisøjler, 2 med terning- og 2 med
korintisk kapitæl. I apsis spores de opr. vinduer,
kirkens øvrige er nye. Sengotisk skabstavle med
rigt snitværk: korsfæstelsen, Maria, Skt. Jørgen,
en bispehelgen samt apostle og nødhjælpere.
Smukt, unggotisk krucifiks fra o. 1225-50. Ro
mansk granitfont. Prædikestol fra 19. årh. I
våbenhuset er indmuret en romansk gravsten og

Harald Blåtands dåb, detalje af det gyldne
alter fra Tamdrup Kirke.
opsat en aflang granitplade med 3 hjulkors fra
bronzealderen.
Thorsager Kirke, Randers amt (16E3). Jyllands
eneste rundkirke, stærkt beslægtet med Bjernede
Kirke. Velbevaret, men hårdhændet restaureret
1877-78. Bygningen består af apsis, kor, rund
skib med retkantet centraltårn, våbenhus og
tårnunderdel. Apsis, kor og rundskib er opført
o. 1200 i munkesten, muligvis af kongen, hvorfor
overetagen i modsætning til Bjernede var åben
i midten for at tjene som herskabspulpitur. Ap
sis og kor har endelisener under en rundbuefrise.
Ved opførelsen fik apsis og kor hver ét og skibet
8 hvælv, hvortil senere kom midthvælvet. Tårn og
overetage bæres af 4 svære piller i samme afstand
fra hinanden som triumfbuens bredde, hvorved
der opstår en tydelig ø.-v.-orientering. Pillerne er
runde i skibet, firkantede i overetagen, hvortil der
er adgang ad en vindeltrappe indvendig. Tårnet
hæver sig over skibets kegletag og har et rundbuet
vindue på hver side og pyramidetag. To små ni
cher i korets langmure, to sidealternicher i tri
umfmuren og kirkens eneste dør i s. med rundbuet
portal er bevaret. Våbenhuset opførtes i senmid
delalderen og er senere forhøjet. I samme periode
opførtes et tårn i v. med rundbuet arkade mellem
tårnrummet og skibet. Ved restaureringen blev
det revet ned til samme højde som koret og fik ny
»romansk« arkitektur. Samtidig fornyedes næ
sten alt ydre murværk, taggavlene ændredes og
kirken fik kalkmalerier, fjernet igen 1950. En del
af tagværkets tømmer er opr. Muret alterbord
og prædikestol fra 1952. Over korbuen et senmid
delalderligt krucifiks, et andet står på alterbor
det. På 1. stokværk rester af en nygotisk tavle.
Romansk granitdøbefont, nyophugget. Udven
dig på skibet 3 romanske gravsten med kors.
Thorsager Kirke • 99

Thurø Kirke, Svendborg amt (21 DIO). Er opført
1639-40 af Thurøs ejer, fru Ellen Marsvin, som et
langhus med våbenhus. 1905 tilføjedes et korparti.
Spiret over v.-enden er flere gange fornyet, bl. a.
1742 og 1870. Kirken er restaureret flere gange.
Sengotisk fløj al terta vie fra o. 1500 med smukke
træskærerarbejder af korsfæstelsen og lidelses
historien. Barokke alterstager. Font fra 1905
med dåbsfad fra o. 1575. Sjælden, glimrende ud
ført sengotisk prædikestol med stavværks- og
rankefyldninger og glimrende korbuekrucifiks,
begge fra Claus Bergs værksted. Opr. stoleværk,
herskabs- og præstestol med apostelfigurer. Al
tertavle, prædikestol og krucifiks er 1828 flyttet
fra Svendborg Gråbrødre Kirke. (Om E. M. se
Nørre Broby Kirke og Holckenhavn Kapel.)

Tikøb Kirke, Frederiksborg amt (1B9). Kirkens
kor og skib er en af vore ældste og smukkeste
teglstenskirker, opført i slutn. af 12. årh. Hjørne
lisenerne og gesimsens buefriser, der på koret har
konsoller med mandshoveder og bladværk, er
bevaret ligesom den tilmurede s.-dør. Dens ind
ramning med profiler og buestik er usædvanlig.
Mod n. er bevaret 3 vinduer, ét i koret og to i ski
bet. I beg. af 13. årh. indsattes 3 tætsiddende vin
duer i korgavlen. Våbenhuset mod n. er fra sam
me tid, men noget ombygget. Det indre havde
bjælkelofter, og en 3 m høj mur i triumfbuen skil
te menigheden fra koret. Mellem to smalle døre i
muren stod et helligkorsalter. I 15. årh. fik kirken
hvælv, gavlene forsynedes med kamtakker og det
store tårn opførtes. På n.-siden af koret et sakri
sti med årstallet 1517. Godt skåret barok alter
tavle fra 1723 med maleri af nadveren. Barokke
stager, opr. støbt til Helsingørs skrædderlav.
Korbuekrucifiks fra slutn. af 15. årh. Døbefonten
af skånsk sandsten er en af landets bedste, for
mentlig et engelsk arbejde fra kirkens opførelses
tid. Den smykkes af et rankemotiv (palmet), der
opr. var broget stafferet, og bærer majuskelind
skriften på latin: »Alexander gjorde mig til ære
for vor herre Jesus Kristus, Skt. Maria og alle
helgener«. Sydtysk dåbsfad fra 1550-75 med be
budelsen. Fontehimmel af træ, 17. årh. Smuk re
næssance prædikestol fra slutn. af 16. årh. Pulpi
tur med apostel- og evangelistmalerier.
Tiist Kirke, Århus amt (13A4). Den romanske
kirke med sengotisk tårn og våbenhus rummer
nogle glimrende, sengotiske kalkmalerier. I det
romanske murværk af rå og kløvet kamp er to
vinduer (n. og ø.) og s.-døren med tympanonfelt
og to søjler endnu i brug. Kor og skib har sengo
tiske hvælv, og kalkmalerierne på n.-væggene er
yngre end disse, idet billederne er tilpasset hvælv
kapperne. På væggen i koret nogle af apostlene. I
skibet ses hele lidelseshistorien. De enkelte scener
er meget livfulde, og under frisen er malet drape
rier. Hvælvene er dekoreret med blomster. Ved
døren er malet en køllebærende mand, der rækker
tunge. I skibets ø.-hvælv biskop Jens Iversen
Langes våben, malerierne er formentlig udført i
hans embedstid 1449-82. Anselig bruskbarok al
tertavle med relief af nadveren i midten. I top
stykket et krucifiks. Årstallet 1688 hentyder må

100 • Thurø Kirke

ske til en staffering. Romansk granitfont med dob
beltløver. Barok prædikestol fra 1633 med søjler
og evangelistfigurer. I våbenhuset 4 store grav
sten, hvoraf nogle er anvendt flere gange. Kir
ken er restaureret 1959-60 ved arkitekt Aksel
Skov og maleren Harald Borre.
Tingsted Kirke, Maribo amt (5F13). Romansk
apsis, kor og skib med sengotisk tårn og våben
hus. Den romanske kampe- og kridtstensbyg
ning har flere opr., nu tilmurede vinduer. På de
gotiske hvælv kalkmalerier fra o. 1475-1500 af
»Elmelundemesteren«. I koret bebudelsen, Maria
hos Elisabeth (meget uhistorisk med en kirke),
fødslen og omskærelsen. I skibets ø.-hvælv bl. a.
hellig tre konger, barnemordet, flugten til Ægyp
ten og Jesu dåb. I v.-hvælvingen syndefaldet (slan
gen har menneske-overkrop og uddeler æbler
med begge hænder), uddrivelsen af paradis samt
»lykkehjulet« og den rige og den fattige mands
bøn. Antemensale fra beg. af 17. årh., malet af
dronning Sophies hofmaler Anthonius Clement.
Højrenæssance altertavle fra 1616 med malerier
fra 19. årh. Romansk granitfont med himmel fra
1742. Krucifiks fra 18. årh. over triumfbuen.
Bruskbarok prædikestol fra 1633 af Jørgen Ringnis, med malerier af A. C. Degnestol fra o. 1600,
v.-pulpitur fra 1650. Pengeblok fra 1717 med ma
leri af kirken og en tigger. To klokker, begge
støbt 1703.

Tirsted Kirke, Maribo amt (5H5). Den høje og
statelige kirke består af romansk kor, skib og
tårn samt våbenhus fra 1892. 1891-92 blev kirken
omfattende og ret hårdhændet restaureret. Store
dele af de romanske munkesten blev fornyet, men
døre og vinduer blev på deres opr. pladser. I det
indre blev skibets gotiske hvælv med kalkmale
rier nedtaget, for at det ejendommelige tårnparti
kunne genskabes. Tårnet har samme bredde som
skibet, og både underste tårnrum og det overlig
gende galleristokværk åbner sig til skibet med
rundbuede dobbeltarkader. Galleriet har for
mentlig været herskabspulpitur. Tårnrutnmet har
hvælv, galleriet bjælkeloft. Skibet står nu i rød
mur, koret har på alle 4 vægge kalkmalerier fra
o. 1400-25, restaureret 1889-92, 1929 og 1940. I
46 billedfelter skildres - ofte harmonisk og ele
gant - scener fra det gamle og nye testamente.
Nyt alterarrangement, prydet af et enkelt kruci
fiks. Over korbuen er indmuret en altertavle fra
1848, et gipsrelief efter Thorvaldsens »Kristus i
Emmaus.« Kalk, disk, oblatæske, vinkande og
sygekalk i rokoko. Sengotiske alterstager. I side
alternicherne to figurer, Maria og Johannes, skå
ret af Claus Berg o. 1515. Renæssance prædike
stol med nyere malerier. Smuk, senrenæssance her
skabsstol, bestående af 4 fag fra et pulpitur.
Tirstrup Kirke, Randers amt (16F6). Gotisk lang
hus med tårn, våbenhus, sakristi og gravkapel.
1465 lod Otte Nielsen Rosenkrantz langhus og
tårn opføre i munkesten til afløsning af en ro
mansk kirke. Kirken fik 5 fag krydshvælv med yd
re støttepiller på langsiderne og 3-sidet koraf
slutning. Tårnet er smalt og åbent fortil, våbenhu

set ved dets fod er fra 18. årh. Kort før reforma
tionen opførtes på korets n.-side et sakristi (nu
ligkapel) og på s.-siden et gravkapel (nu konfir
mandstue). På hvælvene flere kalkmalede adels
våben fra o. 1500. Smuk, sengotisk altertavle fra
Claus Bergs værksted i Odense. I midterfeltet en
golgatascene, på fløjene Johannes Døber og Jom
fru Maria. Over alteret hænger en kopi af »Tirstrupkorset«, der opbevares i Nationalmuseet, ud
ført o. 1250 i udhamrede, forgyldte kobberplader
på træ. Senromansk, gotlandsk kalkstensfont.
Danmarks ældste prædikestol fra o. 1300, 4-sidet i kalkstensplader med løvværksornamenter.
Stort korbuekrucifiks fra 15. årh. Romansk kalk
stensfont. Flere ligsten med portrætfigurer fra
16. og 17. årh. I kapellets krypt kister med slæg
ten Høg til Bjørnholm.

Tise Kirke, Hjørring amt (19J4). Kirken består af
romansk kor og skib i granitkvadere og gotisk
tårn og våbenhus i munkesten. Den romanske
stil er ved en ombygning stærkt ændret til gotisk.
I gotisk tid blev koret desuden forlænget og skibet
overhvælvet. Alter med nyere krucifiksgruppe, en
altertavle fra 1806 med nadvermaleri er i tårn
rummet. Gotlandsk kalkstensfont fra o. 1200.
Prædikestolen i rig renæssance er sjælden ved
endnu at stå som lektorium tværs over korbuen.
Malmstager fra 1588.

Prædikestolen, Tirstrup Kirke.

Wenzel Rothkircks epitafium, Tjæreborg Kirke.
Tjele Kirke, Viborg amt (15E5). Kirken består af
langhus, apsis-lignende sakristi, smalt tårn og vå
benhus. V.-partiet af skibet er det opr. romanske
skib med bevarede døre. Erik Skram fik 1573 til
ladelse til at benytte materialer fra et tårn og 2
kapeller ved klosterkirken i Viborg. Han lod koret
nedrive, forlængede skibet til et langhus og til
føjede ved v.-gavlen et tårn og ved ø.-gavlen en
gotisk udformet bygning med 3-sidet afslutning,
afskilt til sakristi. Hele kirken fik hvælv, og på en
gjordbue ses hans anevåben. I alterbordet af ege
træ er fundet et gemme med gamle kirkeregnska
ber. Altertavle med maleri fra 1919. Romansk gra
nitfont fra den forsvundne Foulum Kirke. Præ
dikestol fra o. 1570 med Jørgen Skram og Hilleborg Daas våben, der også ses på de øverste stole
gavle. I sakristiet epitafium over Erik Skram
(død 1592) og hustru. I skibet et pragtfuldt barok
epitafium af sort og hvidt marmor og alabast
med legemsstor portrætfigur af Geert Diderich
Levetzau (død 1737). I tårnrummet G. D. L.s sor
te marmorkiste, båret af 6 kvindeskikkelser i hvid
marmor. Begge gravmæler er udført af Fr. Ehbisch. Desuden 2 figursten over Skram’er. Under
skibet en gravkrypt med 5 kister fra 18. årh., bl. a.
med Chr. D. Lüttichau. I kirken er desuden begra
vet lensmanden Erik Grubbe (død 1692, far til
Marie Grubbe).

Tjæreborg Kirke, Ribe amt (9F6). Det romanske
kor og skib er opført af granitkvadere og tufsten. I
sengotisk tid blev skibet forlænget forlænget og
tårnet opført. Våbenhus fra 1891. Mod n. er be
varet 4 romanske vinduer, døren og flere andre
vinduer kan spores. Tårnet har hvælvet underrum
med arkade til skibet. Den øvrige kirke har bræd
delofter, og triumfvæggen står urørt. Altertavlen
er et pragtfuldt bruskbarok arbejde fra 1655. I
det ovale storfelt relief af nadveren, i topfeltet
Kristi gravlæggelse. Indtil 1938 var dele af en
senkatolsk fløjaltertavle (nu på skibets n.-væg
i nyt skab) indsat i barokarbejdet. Fløjtavlen har
relieffer af »nådestolen«, flankeret af Maria
med barnet og Skt. Clemens, i fløjene apostlene.
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Svære barokstager fra 1651. Romansk granitfont.
Sengotisk korbuekrucifiks. Senrenæssance præ
dikestol med dydehermer. Ungrenæssance stole
værk. Ved en istandsættelse 1938 fremdroges og
restaureredes en bemaling med apostlene på ski
bets bræddeloft. Korets loft udsmykkedes 195354 af Ingolf Røjbæk. På skibets n.-væg et anseligt
og meget rigt epitafium af sandsten og marmor
over Wenzel Rothkirck (død 1655). W. R. red
dede Chr. IV i slaget ved Lutter am Barenberg.
I storfeltet et glimrende portrætmaleri af afdøde og
hans 2 hustruer, foran epitafiet et smukt smede
jernsgitter fra 1654.

Todbjerg Kirke, Randers amt (15J13). Kirken be
står af romansk kor og skib med sengotisk tårn
underdel og våbenhus. Kor og skib er opført af
granitkvadere med mange skulpturelle detaljer.
Begge skibets døre har karmprofiler, billedkapitæler og tympanoner (Daniel i løvekulen og en
korsfæstelsesgruppe). I korgavlen to mandshove
der og på korbuens kragbånd ranker og engle. Kor
og skib har sengotiske hvælv, og det aldrig fuldfør
te tårn står nu som v.-forlængelse. Det anselige vå
benhus er lige så højt som skibet og har et lille
tårn over v.-gavlen. På korets n.-væg primitive,
romanske kalkmalerier fra slutn. af 12. årh.:
syndefaldet, uddrivelsen og Adam og Eva der
graver og spinder. Renæssance antemensale fra
16. årh. Sen barok altertavle formet som en tem
pelgavl, i nicherne gipsfigurer efter Thorvaldsen.
I skibets sø.-hjørne rester af et sidealterbord. Vel
bevaret romansk granitfont fra samme værksted
som n.-dørens tympanon. Rokoko prædikestol
med samtidig lydhimmel. Svær, middelalderlig
kirkekiste, hvori der 1905 fandtes et pergament
brev fra 14. årh. og mønter. Stort maleri over Je
su liv, udført 1725. I våbenhusets s.-mur to ro
manske gravsten, den ene med lang indskrift over
Onevic.
Toftlund Kirke, Haderslev amt (7B9). Kirken om
fatter romansk apsis, kor og skib, sengotisk tårn
og stort sideskib fra 1912-13. To våbenhuse og et
sakristi er forsvundet. Den romanske granitkvaderbygning har flere bevarede træk : apsidens
ø.- og n.-sidens 4 vinduer, en præstedør i koret og
begge menighedsdøre, alle i brug. Skibets døre har
portaler med frisøjler. Tårnet har haft spir af
Tørninglen-type, fra 17. årh. sadeltag. Tilbyg
ningen på s.-siden i samme bredde som skibet er
formet som 3 parallelle sadeltage, afsluttet af 3
store gavle. Det vestlige fag er afskilt til våbenhus.
Kor og skib har bjælkeloft, tårnrummet hvælv. I
korets n.-mur en halvcirkulær sidealterniche. Al
tertavle fra o. 1620 med 3 barokke nadver- og
dydemalerier. Fra sidealteret stammer en gotisk
træfigur, Maria med barnet. Krucifiks fra o. 1450.
Middelalderlig døbefont. Stor prædikestol med
himmel fra 1654, i felterne 5 relieffer af Jesu liv.
I degnestolen er bevaret 3 fag af en tidl. prædike
stol fra 16. årh. Pulpitur fra 1731 med malerier
fra 1736. To mindetavler og 7 gravsten (den
ældste fra 1704). Kirkens indre blev i 1954 restau
reret af arkitekterne Holger Mundt og Ebbe
Clemmensen, bl. a. med nyt muret alterbord.
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Toreby Kirke, Maribo amt (5G11). Den anselige
kirke omfatter romansk kor og skib, senromansk
tårn samt gotisk sakristi, gotiske sideskibe og et
nyere våbenhus, alt af munkesten. Tårnets øverste
stokværk er en senere tilføjelse. Det noget kælderagtige sakristi er senere kommet under tag fælles
med koret. Sdr. sideskib er opført i to omgange,
det østlige fag først. Derefter er hovedskibet for
højet til højkirke, og kort efter fik kirken hvælvin
ger. Sidst opførtes det store sideskib mod n., som
senere er kommet under fælles tag med højkir
ken. I sakristiets hvælv kalkmalerier fra 14. årh.
En del af billederne er stærkt medtaget, men syn
lig er bl. a. den tronende Kristus, Johannes
Døber med Gudslammet og flere profeter. På
triumfvæggen en engel fra samme periode. Al
tertavlen er et stort maleri fra 1849, kopieret efter
Peruginos »Gravlæggelsen« fra 1495. Som fod
stykke tjener en stærkt omdannet ungrenæssance
altertavle fra o. 1590 med et maleri fra 1850. Ro
mansk granitfont, ophugget 1948. Gotisk korbue
krucifiks fra o. 1325 med sidefigurer af Maria og
Johannes Døber. Anselig prædikestol (med op
gang og himmel) i bruskbarok af Jørgen Ringnis
1645. Nyere præste- og degnestole med sengotiske
gavle. Herskabsstole fra 1567 og pulpitur fra
1705. I den østlige del af tårnrummet, der i 18.
årh. indrettedes til gravkapel for familien Wall
moden, står 5 kister. Bruskbai;ok epitafium fra
1643 med maleri af Ezekiels syn.

Torum Kirke, Viborg amt (17K10). Kirken om
fatter romansk kor og skib, sengotisk tårn, kors
arm mod n. og våbenhus mod s. Murene er stærkt
omsatte, men s.-døren med plumpe søjler og
tympanon er bevaret. Det hvælvede tårnrum er nu
ligkapel. Skib og kor har bjælkelofter. Interessan
te kalkmalerier i korsarmen og på skibets vægge.
Korsarmens billeder er fra to perioder. Først er
ribberne dekoreret, senere, o. 1510, er hvælv og
vægge fyldt med billeder: syndefaldet, uddrivel
sen af Paradis, brodermordet og fra ny testamen
te Kristus og synderinden, samaritanerinden,
fodtvætningen, korsfæstelsen og nedtageisen fra
korset. Scenerierne ledsages af skriftsteder på la
tin. Under buen til skibet Paulus og Skt. Chri
stoffer. På skibets n.-væg og triumfvæggen en
landsknægt og to ukendte mandsskikkelser. Al
tertavlen er et maleri af H. L. Smidth, Skive, i
samtidig, nygotisk ramme. Interessant, romansk
granitfont med 16 menneskefigurer, bl. a. en
bisp på den firkløverformede kumme. Mesteren
er formentlig den samme som ved fonten i Lyby
Kirke. Messing dåbsfad fra 17. årh. Renæssance
prædikestol med senere årstal og våben for Sten
Bille og Mette Sehested.

Tranbjerg Kirke, Århus amt (13D4). Kirken be
står af romansk kor og skib med sengotisk tårn
og våbenhus. Begge portaler med halvsøjler er
bevaret, n.-portalen (tilmuret) har tympanon
med korsnedtageisen, s.-døren en ejendommelig
overligger med den korsfæstede Kristus flankeret
af ærkeenglen Mikael og Johannes Døber. De opr.
yinduer er meget velbevarede, åbne eller tilmu
rede. Koret har krydshvælv, skib og tårnrum

bjælkelofter. Kirken er restaureret 1961 ved ar
kitekterne Inger og Johannes Exner. Nyt alter
bord, udhugget i én stor blok Hammer-granit. Et
interessant, katolsk alterskab fra sengotisk tid,
o. 1520, blev atter benyttet som altertavle. Fi
gurerne forestiller Skt. Ursula (kirken var viet
hende og de 10.000 jomfruer), jomfru Maria og
Johannes samt på fløjene de 12 apostle. I tårn
rummet en altertavle fra 1912. Romansk granit
font. Barok prædikestol, enkelt udført med sno
søjler. Ved restaureringen fik kirken en ny, utra
ditionel belysning, nye farver, nye alterkar af
guldsmedene Helga og Bent Exner og i tårnrum
met indrettedes et lille præsteaflukke.
Tranebjerg Kirke, Holbæk amt (13110). Kor og
skib er gotiske, opført af tegl o. 1350. Portalen om
skibets tilmurede n.-dør er bevaret ligesom flere af
vinduerne. I sengotisk tid, o. 1450, blev koret for
højet og der opførtes et sakristi mod n. Det svære
tårn er fra o. 1500 ligesom våbenhuset mod s. En
række skydeskår og »skoldehuller« i tårnet var
formentlig ikke beregnet på forsvar, men skyld
tes verdslig byggeskik. O. 1550 opførtes kapellet
mod n. Alle kirkens gavle er blændingsprydede
(korets gavl er fra o. 1550). Et s.-kapel er nedre
vet. På væggen om den tilmurede n.-dør er fun
det rester af kalkmalerier fra o. 1475 med helge
nerne Kristoffer og Antonius samt en bueskytte
fra Skt. Sebastians martyrium. Antemensale fra
1583. Smuk renæssance altertavle, formentlig ud
ført i Skåne, opsat 1615.1 midtfeltet et nadvermale
ri, flankeret af statuetter af Troen og Håbet. Gra
nitfont med romansk kumme. Højrenæssance præ
dikestol fra 1593, stafferet 1620. Degnestolens
pult og 5 stolegavle er fra midten af 17. årh. To
kirkeskibe, det ene er en model af »Prins Chri
stian«, der blev skudt i sænk 1848. Klokker fra
o. 1430 og 1654. Lille epitafium fra 1704 og flere
gravsten fra 17. og 18. årh. Tæt ved kirken ligger
en stor sengotisk kirkelade. På kirkegården en
mindelund over 10 engelske flyvere fra 2. verdens
krig.

Trans Kirke, Ringkøbing amt (14E1). Kirken er
pragtfuldt beliggende umiddelbart ud til Vester
havet. Bygningen, der omfatter romansk kor og
skib og et sengotisk tårn, er restaureret 1964-66
ved arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm.
Udgravninger, foretaget 1964 under ledelse af ar
kitekt Knud Krogh fra Nationalmuseet, viste, at
bygningen har haft tre trækirker som forgængere.
I hvert fald én af dem har rummet grave, der hører
til de ældste kristne begravelser i Danmark.
N.-døren og 4 opr. vinduer kan spores i granit
murene. Gennem en dør i n.-muren har der været
adgang til et pulpitur. Tårnet, der fungerer som
våbenhus, har meget stejle, n.-s.-vendte taggavle.
Ved restaureringen tegnede arkitekterne et nyt
alter, hvor tavlen er kombineret med bord og
skranke. Et altermaleri af Niels Bjerre, »Maria
Magdalene ved Graven«, blev genanvendt. Des
uden blev stoleværket fornyet, og der ophængtes
to »koglelamper« af Poul Henningsen. Et gotisk
alterbord, en altertavle fra 1655, m.m. blev øde
lagt ved brand 1912. Romansk granitfont.

Prædikestol fra 1655. I skibet et gotisk krucifiks.
Nationalmuseet opbevarer et sæt ciboriestolper,
der stod bag det gamle alter.
Tunø Kirke, Århus amt (13G8). Kirkens høje,
slanke tårn blev 1801 indrettet som fyrtårn. Kor
og skib af rå og kløvet kamp er unggotiske (14.
årh.). I sengotisk tid blev koret betydeligt forlæn
get mod ø. og fik kamtakket gavl. Tårnet mod v.,
våbenhuset mod s. (foran den bevarede unggoti
ske dør) og hvælvene i kor og skib er sengotiske.
Altertavlen er et sengotisk træskærerarbejde.
Jomfru Maria flankeres af Skt. Clemens og Skt.
Jacob, og i fløjene står apostlene. Sengotisk kor
buekrucifiks. Romansk granitfont med dobbelt
løver. Renæssance prædikestol fra beg. af 17. årh.
I koret sengotisk præste- og degnestol. I skibet
hænger en silkefane til minde om Dorothea
Schwartz, der 1713 blev reddet fra skibbrud på
øen. Forsvarsministeriet ejer tårnet, og fyret
(31 m over havet) blev 1960 fuldautomatiseret.
Tuse Kirke, Holbæk amt (2G10). Kirken, der rum
mer glimrende, sengotiske kalkmalerier, omfat
ter romansk kor og skib med sengotisk tårn og
våbenhus. Skibets v.-ende er noget ombygget i sen
gotisk tid, og alle bygningsdele har gotiske trap
pegavle. Kor og skib fik hvælv i midten af 15.
årh. Kort efter har »Isefjordsmesteren« udført de
livfulde og interessante kalkmalerier i skibet. I
1. fag skildres bl. a. bebudelsen, fødslen, hellig tre
konger, omskærelsen, barnemordet og flugten til
Ægypten. Desuden en belærende skildring af tre
glade konger, der møder tre dødninge. I 2. fag
dommedag med himmel og helvede, Skt. Jørgen og
dragen, Skt. Laurentii og Skt. Erasmi martyrier
og de fordømte, der gennes i helvede. I fligene
drilledjævle. Senrenæssance altertavle fra 1625
med et nyere maleri i storfeltet. Knæfaldsskranke
fra o. 1700 med ranker og initialer. Unggotisk
font af granit med rankemotiv. Ungrenæssance
prædikestol fra 1584 med søjler og blomsterorna
mentik. I tårnrummet en lysearm fra 17. årh. og
et lille, sengotisk krucifiks. Klokker fra 1626 og
1761.
Tved Kirke, Randers amt (1613). Kirken er meget
smukt beliggende. Den omfatter romansk apsis,
kor og skib med senere gravkapel og våbenhus.
Det romanske murværk er af rå kamp, og dele af
skibets to n.-døre, korets to vinduer og apsidens
hvælv og ø.-vindue er bevaret. I sengotisk tid fik
kor og skib hvælv og v.-gavlen blev gennembrudt
af en stor arkade til en udvidelse, der på grund af
de svære mure muligvis har skullet bære et aldrig
opført tårn. Chr.Gersdorff til Isgård lod i 18.årh.
tilbygningen indrette til gravkapel. 1942 afdækkedes en række kalkmalerier. I apsis den tronende
Kristus over rester af en apostelrække, i korhvæl
vet Jens Iversen Langes våben og bomærke og et
maleri af et knælende søskendepar, ifølge en
indskrift Anders Sanberig (død 1567) og jomfru
Anne. På korets n.-væg hellig tre konger og i
triumfbuen passions-scener, malet o. 1530. Al
terarrangementet stammer fra kirkens restaure
ring 1941-42, og indbefatter et krucifiks fra o.
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Tveje Merløse Kirke.
1450. Alterkalk og -disk fra o. 1600. Romansk
døbefont af granit. Renæssance prædikestol med
arkader og evangelist-malerier. De 4 øverste sto
lepar er fra o. 1575. En renæssance altertavle og
en rigt udskåret skriftestol fra 1655 er i det gersdorffske kapel, hvori der nu står 17 kister, en del
begravedes 1886. Tomme gravkældre under kor
og skib.
Tved Kirke, Svendborg amt (21C9). Kirken består
af romansk skib med langhuskor, korsarme og
tårn fra sengotikken. De romanske murpartier i
skibet har rester af lisener og arkadeblændinger.
Tilbygningerne er forsynet med blændingsgavle,
og korsarmene mod n. og s. har krydshvælv, kor
og skib 8-delte hvælv. Renæssance altertavle fra
o. 1625, omdannet 1703 og forsynet med maleri
af nadveren. Romansk granitfont. Prædikestol
fra 1707 med malerier af evangelisterne. Orgel
fra 1796, ombygget 1871. Sengotisk, jernslået ki
ste. Den sydlige korsarm blev i beg. af 18. årh.
indrettet til gravkapel. Stort egetræs-epitafium
med portrætbuste af Anne Beate Walkendorff
(død 1720) og statuer af hendes to mænd. Des
uden 7 kister, deraf to i sandsten, over slægten.
Også den nordlige korsarm har været gravkapel.
Flere kister er nedsat under gulvet, bl. a. for
Banner, Skeel og Ahlefeldt-Laurvigen.

Tveje Merløse Kirke, Holbæk amt (2G11). Kir
ken er en af Sjællands ældste og mærkeligste og
den eneste med fuldt bevarede tvillingtårne. Det
var formentlig Asser Rig der o. 1125 lod bygnin
gen opføre i kamp og frådsten (tårnpartiet, ski
bets øvre del) med den nye katedral i Roskilde
(o. 1080) som forbillede (se også Nørre Jernløse
Kirke). Apsis, kor, skib og tvillingtårn er opført
samtidig og står efter H. Storcks restaurering
1895 i opr. skikkelse bortset fra det tilføjede vå
benhus mod n. Mest interessant er tårnpartiet,
hvis tårnrum åbner sig med 3 arkader til skibet.
Også næste stokværk er åbent med søjledelte småarkader, det var formentlig herskabsgalleri. Her
over deler bygningen sig i de to ens tårne, til
mindste detalje i frådsten. Tårnene krones af
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usædvanlige, bikubeformede stenkupler med en
frådstensknap øverst. Før restaureringen dæk
kede gotiske hvælv for galleriet og de opr. vindu
er. Hvælvene erstattedes af et bjælkeloft, og re
ster af romanske kalkmalerier kom til syne. I ap
sis den tronende Kristus. I korbuen en Mariamedaljon og to helgener. På n.-væggen den van
tro Thomas og på v.-væggen to kæmpende kri
gere. Nyt alter, malet i romansk stil af Joakim
Skovgaard. På forsiden Guds lam, på alterbordet
et kors. Den tidl. altertavle, skåret i barok stil
med relieffer af nadveren og korsfæstelsen, hæn
ger på s.-væggen. Fonten er tilført fra Roskilde,
hvor den stod i Stiftsbiblioteket. Sengotisk kruci
fiks fra o. 1500 (nyere kors). Ungrenæssance præ
dikestol fra 1571 med himmel fra o. 1600 og snit
værker fra o. 1630. Degnestol af rester fra renæs
sance stoleværk. To klokker hænger i en klokke
stabel ved kirken. Chr. III bestemte 1555 at
kirken skulle nedrives, men ordren blev aldrig
udført.

Tvilum Kirke, Århus amt (15K6). Den store, en
somt liggende kirke ved Gudenå har dannet
n.-fløjen i et augustinerkloster, stiftet i første
halvdel af 13. årh. Kirken består nu af et enkelt
langhus uden tilbygninger. De to østlige fag rum
mer murene af den opr. kirkefløj, der havde sakri
sti mod n. I slutn. af 13. årh. blev kirken forhøjet
og forsynet med to fag hvælv og store, 3-delte
vinduesgrupper (i ny tid afløst af enkeltvinduer).
I sengotisk tid fik kirken en v.-forlængelse med
vindeltrappe til lofterne. Et våbenhus blev ned
revet 1872 og i v.-gavlen indrettedes en ny hoved
indgang med forhal under et orgelpulpitur. An
selig, sengotisk fløjaltertavle, i midtskabet Fade
ren med Sønnen, flankeret af Maria og Johannes
Døber, i fløjene apostlene og 4 helgener. På predellaen et relief af Maria med den døde Kristus,
flankeret af 8 »nødhjælpere« (særlig gode hel
gener). På tavlens store, senere tilføjede baldakin
er malet en række våbenskjolde for Peder Ro
senørn (død 1706) og hustru. Deres stenepitafium
er indmuret i korets n.-væg sammen med to kiste
plader for slægten og en gotisk ligsten. Stort, sen
gotisk korbuekrucifiks. Romansk granitfont med
arkademotiver. Renæssance prædikestol, i dens
4 felter malerier fra 1956, se under moderne kirke
kunst. Ved kirkegården står en stråtækt kirke
stald fra o. 1800.
Tybjerg Kirke, Præstø amt (4F2). Romansk kor
og skib med gotisk v.-forlængelse. Sengotisk
sakristi og våbenhus mod n., kapel mod s. og
tårn mod v. Koret har opr. vinduer mod ø. og n.
Samtidig med v.-forlængelsen i 15. årh. fik hele
kirken hvælv. Der er fundet kalkmalerier fra 4
perioder. Korets romanske billeder fra o. 1200 er
kraftigt restaureret af Kornerup. På væggene
bl. a. apostle og Kain og Abel, i triumfbuen
Gudslammet og to medaljoner. På triumfvæggen
har slægten Basse o. 1430 ladet male sit våben
skjold, rankeværket udenom er lidt yngre. O.
1460 maledes i skibets 1. hvælvfag den dømmende
Kristus, de salige ved himmelporten og de for
tabte i helvede samt Mikaels sjælevejning. 2. fag

udfyldtes med en skabelsesscene. På skibets n.væg et fragment, formentlig Skt. Jørgen og dra
gen, malet o. 1525. Bruskbarok altertavle fra
1658 af Abel Schrøder d.y. (signatur på sydlige
storvinge). I det 3-delte hovedfelt en Golgatascene mellem store figurer af Moses og Johannes
Døberen. I topfeltet opstandelsen. Romansk
granitfont i én sten. Prædikestolen er flere gange
restaureret hårdhændet.
Tømmerby Kirke, Thisted amt (17C10). Anselig
romansk apsis, kor og skib i granitkvadere samt
sengotisk tårn og våbenhus, sidstnævnte stærkt
ommuret i nyere tid. Apsis, der nu er sakristi med
præstedør, smykkes af to lisener ved korgavlen
og en uregelmæssig rundbuefrise. Særlig interes
sante er 6 store, romanske billedkvadere med men
neske- og dyremotiver. Over skibets norddør (i
våbenhuset) et tympanon med drage. Tårnet har
delvis indbygget vindeltrappehus på n.-siden.
Sjældent alterbord bestående af en stenplade på
4 søjler, pladens helgengrav er nu tom. Højre
næssance altertavle, ca. 1600, med korsfæstelsesmaleri. Staffering, små spir m.m. fra 1736. Al
terkrucifiks af bly fra 18. årh., tidligere kisteud
styr. Et regnebræt til tælling af nadvergæster er nu
i Nationalmuseet. Romansk granitfont med reli
effer på foden, bl. a. fablen om ræven og storken.
Høj renæssance prædikestol af »Tømmerbymesteren« ligesom altertavlen. 3 epitafier over sog
nepræster. 4 gravsten, de to romanske. Den ene
(fra o. 1200, i korgulvet) minder i formen om et
romansk kors, smykket med et mandshoved og en
opstrakt arm, der på latin forklares som »Guds
højre«, på bagsiden en løve. Den anden sten er
formet som en 8-kantet pille med-ornamenter (nu
i våbenhuset). I tårnrummet et senbarok topstyk
ke fra en gitterskranke til en sløjfet begravelse,
fra 1721.
Tågerup Kirke, Maribo amt (517). Kirken er især
interessant på grund af sine mange kalkmalerier.
Den omfatter romansk kor og skib, sengotisk
tårn og et våbenhus, ombygget i ny tid. Den ro
manske teglstensmur prydes af friser, og dørene
har murede fremspring. Tårnet er opført i bredde
med skibet, har pyramidetag og trappehus med
vindeltrappe. Kor og skib har gotiske hvælv med
kalkmalerier fra o. 1400, 1450 og 1500. I koret
dommedag, fremstillingen for Pilatus, korsfæstel
sen, gravlægningen og opstandelsen, malet i en
figurrig, detaljeret stil. På korets ø.-væg et en
kelt billede fra o. 1450: Maria med sin døde søn.
Skibets ø.-hvælv er dekoreret af »Brarupmesteren« o. 1500: en stort anlagt skabelsesscene (bl. a.
skaber Gud en komet), syndefaldet og uddrivel
sen. Rundt omkring på hvælvet ses desuden nog
le uforklarlige dyrplagerier. De øvrige kalkma
lerier på triumfvæg og i skib er malet i ny tid. Al
tertavlen er et maleri fra 1876, »Kristus på Søen«
af A. Dorph. Romansk døbefont af marmor.
Korbuekrucifiks fra 15. årh. Renæssance prædi
kestol fra 1586, hvorover er anbragt et krucifiks
fra o. 1500. Ved våbenhuset en runesten: »Østens
sønner rejste denne sten efter deres broder Spær
le, skipper hos Esbern Næb.«

Tårnby Kirke, Københavns amt (1 Kl 1). Den opr.
romanske kirke af kamp og kridt omfattede kor,
skib og tårn, men i tidens løb er der foretaget
mange byggearbejder. Det romanske tårn havde
ligesom bl. a. Fjenneslev og Tveje Merløse kir
ker to spir og var indvendig åbent mod skibet,
nederst med 3 arkader, derover et galleri. Tårnet
blev tidligt nedbrudt til skibets højde og senere
inddraget i dette. I slutn. af 14. årh. fik skibet
unggotiske hvælv, og i samme århundrede op
førtes de to våbenhuse mod n. og s. Det sydlige
omdannedes o. 1400 til kapel. På n.-siden af det
romanske kor byggedes et sengotisk sakristi, og o.
1500 rejstes et anseligt blændingsprydet tårn ved
v.-gavlen. O. 1600 erstattedes koret af en ø.-forlængelse på 3 fag. Spor af ribbe- og pillebemalin
ger fra 1350 er fremdraget 1914. Korets nuværen
de kalkmalerier fra o. 1930 er udført af Th. Skovgaard efter Joakim Skovgaards udkast. Alter
tavlen er et maleri fra 1844. Bruskbarok prædike
stol fra 1629. Romansk granitfont. Bruskbarokke
stolegavle, ved øverste sydlige stol en tavle til
minde om Fr. V’s nærværelse ved et bryllup
1748. Mange gravminder, det ældste en sten fra
1566 bag alteret. Kirken skal have været den ene
ste bygning, svenskerne skånede på Amager 1658,
hvilket efter sagnet skyldtes, at præsten roligt blev
stående på prædikestolen mens menigheden flyg
tede, da Karl Gustaf ankom til kirken under
gudstjenesten. Kongen skånede kirken som be
lønning for præstens mod.

Tårs Kirke, Hjørring amt (19H8). Kirken omfat
ter romansk apsis, kor og skib med gotisk tårn
underdel og våbenhus. Den romanske granitkvaderbygning er stærkt ommuret, til dels i tegl, men
et n.-vindue, apsidens vindue og dørene er beva
ret. Tårnunderdelen danner nu v.-forlængelse til
skibet. Hele kirken har bjælkelofter undtagen apsiden, hvor der er fremdraget rester af en romansk
majestasfremstilling fra beg. af 13. årh. Anselig
højrenæssance altertavle, stafferet 1747, og jævn
aldrende prædikestol med lydhimmel. Altersta
ger fra 1588. I skibet et kvindeportræt på træ fra
slutn. af 16. årh. ændret 1752 for at forestille en
anden. I koret en ligsten med portrætfigur af
C. Dyre til Boller (død 1547) og hustru samt flere
epitafier og gravsten fra 18. årh. I tårnets under
mur 2 udslidte, romanske ligsten. Kirkens æld
ste klokke er fra 1250-1300.
Tårup Kirke, Viborg amt ( 15D1 ). Kirken omfatter
langhus, sakristi, kapel, våbenhus og tårn. Af
den opr. romanske kirke står kun en del af ski
bets flankemure med den bevarede n.-dør. I be
gyndelsen af 16. årh. opførtes tårnet med kryds
hvælvet underrum, åbent til skibet. Tårnet skal
ifølge Pontoppidans Atlas have haft 5 spir, øde
lagt af et lyn 1742. I tidlig renæssance, o. 1550,
skete en gennemgribende ombygning. Koret ud
videdes til skibets bredde og fik apsis, afskilt til
sakristi. Hele langhuset fik grathvælv. I s. opfør
tes et kapel, som 1648 indrettedes til gravplads for
Tønne Juel. Alterbordsforside med malerier fra
18. årh. Smukt udskåret altertavle i højrenæssan
ce, stafferet med våben og årstallet 1682. Malerier
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fra 19. årh., på bagsiden et nadverbillede fra 18.
årh. Smuk sølvkalk i ungrenæssance med luthe
ransk indskrift: »Jeg skal bruges efter Christi
skigk och ickke efter pawens falske dicht«. Gra
nitfont med sydtysk dåbsfad fra o. 1575. Senba
rok prædikestol, formentlig fra samme tid som
et pompøst pulpitur på skibets n.-væg. Sidstnævn
te prydes af snosøjler og frugtklaser og er opsat
1682 af Tønne Juel. På kapellets s.-væg stort
sandstens- og marmorepitafium i senbarok. Tår
nets mindste klokke er fra 13. årh. Kirken er re
staureret 1967-68 ved arkitekt Leopold Teschl.
Udby Kirke, Præstø amt (6A3). Den romanske
kampestensbygning omfatter apsis, kor og skib
med en v.-forlængelse, der er usædvanlig ved, at
tilbygningen er smallere end det opr. skib (n.-mu
ren er trukket ind). Forlængelsen fik et nyt sæt
døre. O. 1400 fik koret et rigt stjernehvælv, og
lidt senere overhvælvedes skibet. O. 1500 opfør
tes foran den ældste s.-dør et stort våbenhus og
n. for skibet et sakristi. Kort efter byggedes tår
net, og i ny tid er opført et ligkapel på v.-forlæn
gelsens n.-side. Kalkmalerier fra flere perioder,
men stærkt restaurerede 1885. På skibets n.-væg
en ornamentfrise med medaljon og Skt. Mikael,
der nedstyrter satan, fra slutn. af 13. årh. O. 1400
er korhvælvet dekoreret (blade og dyr). Skibets
hvælv blev ligeledes dekoreret efter opførelsen, og
i samme periode maledes på forlængelsens n.-væg
Isaks ofring og lykkehjulet. På piller, triumfbue
og -mur en rig ungrenæssance dekoration fra
1578. Højrenæssance altertavle, 6-delt med skrift
steder, øverst det danske og mecklenborgske vå
ben. Fra et sidealter er bevaret en siddende bi
skop fra o. 1300, nu i en vinduesniche i skibets
s.-væg. To krucifiksgrupper er formentlig fra et
processionskors og et korgitter. Romansk granit
font. Ungrenæssance prædikestol, det skårne
akantusværk har en tid vendt indad og de malede
sider udad. I koret en højrygget bænk fra o. 1550.
5 gravsten, den ældste romansk med hjulkors og
indskriften »Absalon«.
Udbyneder Kirke, Randers amt (15B13). Senro
mansk kor og skib, begge forlænget i sengotisk
tid, samt sengotisk tårn og våbenhus. Begge ski
bets dørsteder og en præstedør i koret er bevaret.
Krydshvælvene er på alder med forlængelserne.
I korhvælvet kalkmalerier af apostle og helgener,
i fligene groteske hoveder og dyr. I skibets 1. fag
ses bl. a. dommedag (under Maria årstallet 1501)
med tilhørende himmel og helvede. Billederne i
næste fag er godt 20 år yngre og mere livfulde. De
forestiller bl. a. Marias himmelkroning, Chr.
IPs våben og to helgeninder. Dronning Elisa
beths fædrene våben og Skt. Nikolai, Skt. Mi
kael og Skt. Jørgen ses i 3. fag. Et skib med en
konge sigter formentlig til, at Chr. II o. 1515
havde været i havsnød. Kirken er restaureret
1965 ved arkitekterne Edvard Thomsen og Rolf
Graae. Under gulvet opdagedes en gravkælder
med barokkister, og der blev fundet nogle glasere
de renæssance gulvfliser (nu ved prædikestolens
opgang). Vinduerne blev fornyet, og kunstmale
ren Ernst Trier nystafferede inventaret. Alter
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bord med malede paneler fra o. 1660. Stor alter
tavle i senbarok med nadverrelief. Ved siden af
alteret står en renæssance præstestol. Smuk 8-kantet egetræsfont fra o. 1650 med himmel. Prædike
stol med evangelistrelieffer fra samme periode.
To kirkeskibe fra 1930-37. Epitafium og gravsten
o. Overgårds grundlægger, rigsråd Jørgen Lykke.

Ugilt Kirke, Hjørring amt (19G8). Romansk kor
og skib med sengotisk tårnunderdel og våben
hus. To opr. vinduer mod n. og begge døre er be
varet, n.-døren i brug. Det forsvundne tårn var
opført af udflyttede kvadere og munkesten, un
derdelen istandsat 1867. Kor og skib har fladt
bjælkeloft. Lille, højrenæssance altertavle fra beg.
af 17. årh. med maleri fra 1946, »Kristus vandrer
på søen«, af Arne L.Hansen.Kalk fra 1765, oblat
æske fra 1759 og barokstager fra 1642. Romansk
granitfont med tovstav-delt kumme. Interessant
og meget velbevaret romansk korbuekrucifiks
fra beg. af 13. årh. Renæssance prædikestol fra
1608, stafferet 1636. Tre barok epitafier og ét fra
1844 samt en gravsten fra 1639 foran triumfbuen. I
kirken har været tre murede begravelser: under
koret, under mandsstolene og under tårnet, alle
fra slutn. af 17. årh.

Ulfborg Kirke, Ringkøbing amt (1413). Romansk
kor og skib i granitkvadere med sengotisk tårn
mod v. og våbenhus, korsarm og kapel mod s. af
udflyttede kvadere og munkesten. Kor og skib har
bjælkeloft, resten hvælv. Våbenhuset er nu lig
kapel og tårnrummet tjener som forhal. Korsarm
og kapel er sammenbyggede og har arkade mod
henholdsvis skib og kor. Lutheransk fløj altertavle
fra 1585, sidste gang restaureret og forsynet med
maleri 1904. Det tidl. midtfelt, en krucifiksgrup
pe på malet baggrund, er ophængt i korsarmen.
Romansk granitfont. Triumfmuren er fjernet, og i
stedet står et usædvanligt arrangement: en lektorieprædikestol, anbragt som karnap på et søj
lebåret pulpitur, der når fra væg til væg. Dette
rige renæssance træskærerarbejde fra slutn. af
16. årh. har i 15 arkadefelter malerier fra gi. og
ny testamente (restaureret 1898). Smukke, luk
kede renæssance stolestader fra beg. af 17. årh.
V.-pulpitur fra 1642 med malerier, Israels 12
stammer. I kapellet flere gravminder, bl. a. et
meget anseligt sandstensepitafium over rigsråd
Preben Gyldenstierne (død 1616) og hans 2 hu
struer.

Ullerslev Kirke, Svendborg amt (20F12). Den ma
leriske kirke består af romansk apsis, kor og
skib samt sengotisk messespir, tårn og våbenhus.
I de romanske kampestensmure er bl. a. apsi
dens vindue og halvkuppelhvælv, et rundbue
vindue i n.-muren og den tilmurede n.-dør beva
ret. I gotisk tid fik kor og skib hvælvinger. Det
8-kantede spir over skibets ø.-gavl har blytækt
hætte i barok stil. Tårn og våbenhus har kamtak
kede blændingsgavle. Antemensale fra 1584 med
arkader. Renæssance altertavle fra 1584 med ind
sat maleri, kopieret efter Eckersbergs »Kristus i
Getsemane« 1936. Romansk granitfont. På n.væggen et krucifiks fra 17. årh. Sengotisk prædi

kestol med to rækker foldeværksfyldinger og
snoede søjler. Dørfløj fra 1586 i den gamle n.-dør.
Gravsten over 3 sognepræster fra 16. årh.

Undløse Kirke, Holbæk amt (219). Kirken var i
middelalderen viet Skt. Laurentius og mange val
fartede til den. Langhuset omfatter et romansk
skib med sengotisk ø.-forlængelse og ligeledes sen
gotisk sakristi mod n., våbenhus mod s. og tårn
mod v. Sakristiet, hvis v.-parti nu er gravkapel, er
muligvis det, som broder Søren, bisp af Færøerne,
indviede til Hellig Olav 1441. Skibet har sengoti
ske hvælv, og to af fagene er o. 1460 dekoreret af
»Unionsmesteren«. I 1. fag skildres opstandelsen,
himmelfarten, pinsen (11 apostle og Maria mod
tager Helligånden) og den opstandne, der åbner
dødsriget. I 2. fag fødslen og hellig tre konger,
Skt. Stefans barndomslegende og Skt. Lauren
tius. Desuden findes på væggene to levn af lidt
ældre kalkmalerier, delvis ødelagt da hvælvene
blev indbygget. I alterbordets helgengrav er fun
det en blykapsel med relikvier for Skt. Lauren
tius. Alterbordspanel fra o. 1575. Barok alter
tavle fra 1644 med relieffer af nadveren og kors
fæstelsen. Smuk kalk fra 14. årh., sengotiske alter
stager. Font med romansk kumme. Krucifiksfi
gur fra slutn. af 15. årh. på ældre kors. Barok
prædikestol fra 1643 af Abel Schrøder d.y. Re
næssance stoleværk og herskabs-, præste- og deg
nestole fra o. 1500. Barok v.-pulpitur fra 1650. I
kapellet 3 stensarkofager med kammerherre
A. H. von Staffeldt (død 1752), hustruen og hen
des 2. mand, general A. Hauch. Maleri af først
nævnte til hest. I våbenhuset et marmorrelief
af V. Bissen fra et monument over etatsråd Estrup.
Uth Kirke, Vejle amt (12J10). Opført 1575-77 af
fru Karen Gyldenstierne efter hendes mands død.
Denne enestående renæssance-bygning blev 1869
ombygget til en nyromansk basilika. Kirken er
stattede 1575 en romansk granitkvaderbygning,
fra hvilken et tympanon med livets træ er indsat i
tårnets portal. Renæssancekirken var formet som
et langhus med sideskibe under et fælles tag og
havde tårn i v. samt gravkapel i s. Midtskibet
havde runde, sideskibene spidsbuede hvælv.
Størstedelen af murværket i røde sten bibeholdtes
1869, men midtskibet hævedes og fik rundbuede,
dobbelte vinduer over sideskibenes tage. I ø.gavlen indsattes et cirkelvindue, og tårnet fik py
ramidespir. Midtskibet fik bjælkeloft, sideskibe
ne grathvælv. Kapellets indre har bedst bevaret
renæssance-udformningen, bl. a. de to ejendom
melige krydshvælv. Ungrenæssance altertavle
med nadverordene og fadervor, bekostet af K. G.,
istandsat med nyt nadvermaleri 1724. Anselige
malmstager fra 1594. Romansk granitfont. Ba
rok prædikestol fra 1732. I kapellet, skilt fra kir
ken ved et jerngitter, et ejendommeligt epitafi
um over Holger Ottosen Rosenkrantz til Boller og
Rosenvold (død 1575) samt Mette Krognos
(død 1558) og Karen G. På væggen et oliemalet
portræt af Holger og Karen G. samt deres 4 børn.
Desuden 3 marmorsarkofager fra 1776-1810 for
Krag-Juel-Vind. I koret en mindetavle over befalingsmænd i slaget ved Heide 1559.

Ullerslev Kirke.

Uvelse Kirke, Frederiksborg amt (1E6). Den lille
romanske munkestenskirke fra beg. af 13. årh. er
usædvanlig smukt udført med lisener og buefriser,
på skibet båret af enkelte og dobbelte småsøjler.
Det opr. v.-parti bar et smalt tårn beslægtet med
Søborg Kirkes. To piller i skibet med buespænd
både til v.-gavl og sidevægge deler v.-partiet i ét
større og to mindre fag. Over midterfaget rejste
tårnet sig. Over sidefagene mod n. og s. (med opr.
hvælv.) lå - på hver sin side af tårnet - to små
rum, der må have raget op over skibets tag og haft
tværstillet sadel- eller pulttag. Først i slutn. af
middelalderen fik kirken hvælv og mod s. opfør
tes våbenhuset. O. 1600 fjernedes det romanske
tårn, og en bred tårnoverbygning med n.-s.-gavle
i flugt med skibets flankemure opførtes i stedet.
På hele skibets n.-side opførtes 1742 en tilbygning
for den voksende menighed. Trappehuset og alle
taggavle er nye. Barok altertavle fra o. 1635 med
Chr. IV’s navnetræk. I storfeltet et maleri fra
1866. Alterkalk fra 1633. Store barokke altersta
ger. Romansk kalkstensfont, importeret fra Skå
ne. Renæssance prædikestol med evangelistfi
gurer og hjørnehermer. Pulpitur fra 18. årh. Et
gammelt vievandskar var i lang tid kølevandskar i
en smedje.
Vallekilde Valgmenighedskirke, Korskirken, Hol
bæk amt (2G7). Kirken er tegnet af arkitekt A.
Bentsen og indviet 1882. Den røde murstensbyg
ning med et lille spir udvidedes 1918-19 med ap
sis og et nyt våbenhus med børnestue mod v. Des
uden forhøjedes spiret og rummet fik hvælv. Frit
stående alterbord af træ. Et tidl. alterbillede af
J. Roed (»Den fortabte Søn«) hænger på v.-væggen. Dekorationer af Troels Trier. Joakim Skovgaard har udført 3 glimrende glasmosaikker i ap
sis. Stort kirkeskib fra 1895.

Vallensbæk Kirke, Københavns amt (1J8). Ro
mansk kor og skib med sengotisk tårn og nyere
våbenhus. Kirken præges helt af en restaurering
1865, da de romanske afsnit blev skalmuret, alle
vinduer fornyet og våbenhuset opført. Tårnet har
gavle med kamtakker og blændingsdekoration,
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og det overhvælvede tårnrum har arkade til ski
bet. Kor og skib har hvælv fra 15. årh. hvorpå der
1864 fandtes kalkmalerier af »Isefjordsmesteren«
fra o. 1450-75. Kun korets er bevaret og viser li
delseshistorien. Malerierne er ret hårdhændet re
staureret. Altertavlen er et maleri af F. Storch
1854. Romansk granitfont med dåbsfade fra
17. årh. og 1834. Til fonten hører et kobberlåg.
Prædikestolen er et anseligt barokarbejde fra o.
1650 fra samme værksted som Herstedvesters.
Senrenæssance skab fra 1637.

Valløby Kirke, Præstø amt (4E7). Kun få rester
af det romanske skibs kridtkvadermure står til
bage i det nuværende langhus. O. 1500 lod Niels
Eriksen Rosenkrantz og hustru Birgitte Olufsdatter Thott skibet forlænge mod v. og overhvælve,
og våbenhuset opførtes. Tårnet mod v. er lidt
yngre, men også sengotisk. 1590 lod Birgitte Ro
senkrantz til Vallø skibets mure forhøje, det gam
le korparti nedrive og et nyt opføre med sakristi
mod n. Dette korparti er et af de bedste af vore få
høj renæssance kirkebyggerier. Koret er lidt bre
dere end skibet, opført af munkesten på sokkel af
rå marksten med kældervinduer. Den smukke
taggavl mod ø. er rig på sandstensornamentik,
bl. a. adelsvåben, hermer, volutter og relieffer af
kong David og en kriger. Døre og vinduer i kir
ken er nye. Storbarok altertavle fra 1682 med ma
lerier af nadveren og en krucifiksscene, desuden
kvindefigurerne »Tro, Håb og Kærlighed«. På
skibets n.-væg en sengotisk fløj altertavle med ma
lerier af Treenigheden, 4 helgener og 2 apostle.
Gotisk kalkstensfont med relieffer under renæs
sance fontehimmel. Gotisk korbuekrucifiks fra
o. 1400. Smukt højrenæssance korgitter fra
1591 og tilsvarende panelværk foran sakristiet.
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Prædikestol fra o. 1575, noget ændret 1591 med
dyderelieffer. Et pulpitur fra 1591 i kirkens v.-ende med anevåben for Peder Bille og Birgitte R.
har opr. hørt sammen med korgitter og prædike
stol og dannet en lektoriestol tværs over korbuen.
Hele arbejdet er kendt fra en kontrakt mellem
B. R. og snedkeren Hinrick Reinike, der samtidig
lavede de smukke herskabsstole. Smuk 12-armet renæssance lysekrone. Kirken er rig på grav
minder over Valløs adelige beboere. I korets
n.-væg epitaf over Karen R. (død 1553). To grav
sten over Oluf R. (død 1545), den ene en anselig
figursten. I et hvælvet gravrum under koret 10
navngivne kister, den ældste med Oluf R., samt
12 unavngivne. Sakristi og tårnrum er indrettet til
gravkapeller. I sakristiet en marmorsarkofag med
fyrstinde Louisa Sophia Friderica, abedisse på
Vallø (død 1782). I tårnrummet en sarkofag fra
1786 med Louise Moltke, grevinde af Knuth. I
væggene er indsat marmorrelieffer, og tårnrum
met var opr. begravelse for stiftsdamerne, deres
kisteplader er ophængt i kirken.
Vejby Kirke, Frederiksborg amt (1A5). En ro
mansk stormand har formentlig ladet en uden
landsk bygmester opføre kirken, idet den er fuld
stændig præget af engelsk-normanniske stiltræk.
Materialet er sandsten fra Skåne, og byggeriet
har fundet sted i 12. årh. i 3 tempi: først koret (er
stattet af et sengotisk langhuskor), derefter ski
bet og til slut et tårn (nu v.-forlængelse bag det
sengotiske tårn). Under de romanske vinduer,
hvoraf 3 er bevaret tilmurede, løber en gesims
både ud- og indvendig. Mod sædvane havde kir
ken kun én indgang mod s. med en rigt udført
portal med frisøjler. Det romanske tårn havde
nederst en forhal med dobbeltarkade til skibet og

derover et herskabspulpitur med to mindre bue
åbninger lige under træloftet. I gotisk tid fik
skibet krydshvælv, tårnoverbygningen blev fjer
net og tårnet inddraget i skibet. I slutn. af 15. årh.
opførtes det nuværende tårn. Langhuskoret er
fra beg. af 16. årh. På v.-forlængelsens n.-side et
ligkapel, tidligere våbenhus, og foran s.-døren et
våbenhus med gotiske rester. 1910 indrettedes
tårnrummet til forhal med en stor nygotisk v.-portal. Renæssance antemensale fra 1559. Renæssan
ce altertavle fra 1599, et anseligt træskærerarbejde
med tvillingesøjler, dyder i sidefelterne og rigs
våbenet og Ditlev Hoicks våben i topstykket. I
storfeltet et maleri fra 1909 af Emil Rannow. Ro
mansk granitfont med relieffer. Over s.-døren et
gotisk korbuekrucifiks fra o. 1450. Renæssance
prædikestol som altertavlen. Barokke stolesta
der. Smuk egetræs-dørfløj i s.-døren, en blan
ding af renæssance og gotik med latinsk indskrift :
»1556 lavedes denne kirkedør for at modstå alle
klør«. På skibets n.-væg 3 portrætmalerier fra
17. årh. af to præster og en kvinde, der havde væ
ret gift med 3 Vejby-præster.
Vejerslev Kirke, Thisted amt (17J6). Kirken, der
hører til landets ældste romanske stenkirker, be
står af apsis, kor og skib samt sengotisk tårn. Me
get primitiv stenteknik med ualmindelig store,
tonstunge kvadere blandet mellem normäle og
ganske små, det hele groft tilhugget. En restau
rering med delvis omsætning af murværket 190203 understregede dog dette yderligere, og en
kirkebrand 1790 afsprængte desuden flager af
kvaderne indvendig. Apsis smykkes af to pila
stre under dværgbuefriser med reliefprydede kon
soller. I korvæggen ovenover en ejendommelig
stenbjælke udhugget som forparten af en hest,
muligvis en rest af vikingetidens træbyggekunst.
Kun korets n.-vinduer opr. Grundsten fra et ned
revet våbenhus ses på n.-siden. Tårnet er afkortet
efter branden. Tårnrummet fungerer nu som vå-

Renæssance korgavl, Valløby Kirke.

Romansk portal, Vejlby Kirke.

benhus. Muret alterbord med nyere egetræs-kru
cifiks. Romansk granitfont. Prædikestol fra
1902-03 med 4 relief-felter fra den delvis brændte
renæssancestol. Orgel på nyere pulpitur i v.-en
den. En sjælden romansk granit-gravsten med en
indridset ridder er nu i Nationalmuseet.

Vejlby Kirke, Randers amt (16C1). Stort langhus
med apsis samt sideskib med sakristi, tårn og vå
benhus. Den opr. romanske kirke udgør det nu
værende sideskib og sakristi, der dannede skib og
kor. Den lille kirke var smykket med prægtige
granitportaler af stenmester Horder. S.-portalen
(nu i hovedskibets v.-gavl) fremstiller på venstre
karm bebudelsen, hellig tre konger (hvoraf der
kun blev plads til to) og Jomfru Maria med barnet.
På overliggeren Kristus mellem to apostle og på
højre karm syndefaldet og den velsignende Kri
stus. Mellem reliefferne rigelige tovsnoninger, ty
piske for Horder. I senmiddelalderen opførtes
tårn og våbenhus, og kirken overhvælvedes. Sen
romanske kalkmalerier i den opr. kirkes korbue
(Kristus, evangelistsymbolerne, dommedag m.m.).
og sengotiske dekorationer i korhvælvet. I
1922-23 opførtes det store langhus med apsis. Det
gamle skibs s.-mur blev gennembrudt og triumf
buen tilmuredes, så det opr. kor kunne indrettes
til sakristi, forbundet med den nye kirkes korfag
ved en lille udbygning. Kirken fik ny hovedind
gang i v.-gavlen. Det nye skibs 4 fag stjernehvælv
dekoreredes med kalkmalerier, der illustrerer
trosbekendelsen, af Elof Risebye. Senbarok alter
tavle fra o. 1700 med krucifiks i midterfeltet. Ro
mansk granitdøbefont med løvefigurer. Senba
rok prædikestol med himmel, omtrent samtidige
med altertavlen. Stolestader fra 17. årh. På ski
bets n.-væg et anseligt rokoko epitafium over
A. J. Haslund til Ingvorstrup (død 1760) og hu
stru.
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Vejlby Kirke, Århus amt (13A5). Romansk kor og
skib i hvis granitmure begge dørportaler, to små
vinduer og triumfbuen er urørte. Ifølge en kalk
malet, latinsk indskrift på skibets hvælv blev disse
fuldført 1492, og formentlig stod tårn og våben
hus færdige samtidig. Bygherren var biskop Niels
Clausen, Århus. Gavlenes blændingsdekoratio
ner er træk fra samtidigt byggeri ved Århus Dom
kirke. Også kalkmalerierne er fra 1492 eller gan
ske kort efter. På korets ø.-væg en korsfæstelsesgruppe, i hvælvet Skt. Erasmi martyrium, drilledjævle og en bodspisker. I skibet en bispehelgen,
bispens våben og indskriften. Altertavlen er ud
formet 1870 som to rækker arkader med i alt 12
figurer fra en sengotisk tavle (det opr. midtskab er
i »Den gamle By«, Århus). På triumfvæggen et
lille, sengotisk krucifiks. Romansk granitfont.
Glimrende skåret senrenæssance prædikestol,
skænket 1639, evangelistmalerierne i felterne er
fra 1652. Senmiddelalderlig dørfløj fra 1531 mel
lem skib og våbenhus. I våbenhusets mur en ro
mansk gravsten med kors og dyrefigurer.
Vejlø Kirke, Præstø amt (3J13). Senromansk kor
og skib med sengotisk tårn og sakristi. Hele kir
ken er af munkesten, i de romanske dele fra 12501300 kan begge døre og flere vinduer spores. Ski
bets hvælv og korets blændingsgavl er fra samme
tid som tilbygningerne. Det hvælvede tårnrum
tjener som våbenhus. I korhvælvets ø.-kappe en
glimrende udført, senromansk-unggotisk frem
stilling af Kristus i mandorla, omgivet af evange
listtegnene, o. 1275. Abel Schrøder d.y. har
1668-69 skåret den glimrende altertavle og præ
dikestol i bruskbarok. I tavlens storfelt nadveren,
nogle af figurerne er mod sædvane afbildet lig
gende til bords. En sengotisk tavle for Skt. An
dreas er fra o. 1520 (korets n.-væg) med apostlen
siddende i midtskabet og 4 relieffer af hans le
gende i fløjene. Romansk sandstensfont. I prædikestolens felter har opr. siddet adelsvåben som al
tertavlens og stolestadernes (Trolle og Rosenkrantz), senere erstattet af evangelistfigurer.
Bruskbarok epitafium af Abel Schrøder over
sognepræsten P. N. Calundan (død 1664) og hu
struer.

Vejrum Kirke, Ringkøbing amt (14F6). Kirken
omfatter romansk apsis, kor og skib med sengo
tisk våbenhus og tårn. I det romanske granitmur
værk er flere opr. vinduer og begge skibets dør
steder bevaret (s.-døren tilmuret). En gammel dør
fløj med beslag og låsetøj er bevaret i våbenhuset.
Tårnets løgformede spir er fra slutn. af 18. årh.
Tårnrummet blev 1700 omdannet til gravkapel
for Rasmus Overgaard og hustru. Apsis er skilt
fra koret og indrettet til sakristi. Meget anselig re
næssance altertavle med glimrende snitværk fra
17. årh. I storstykket er indsat en gotisk fløjalter
tavle af engelsk oprindelse. Motiverne til dens
alabastrelieffer er hentet fra Skt. Katharinas mar
tyrium. 1595 fik tavlen et fodstykke med de luthe
ranske advarselsord: »Disse billeder er sat for
zir og pryd og haver ingen anden kraft og dyd«.
Smedejernsskranke fra 1715. Romansk granit
font med bladornamentik. Korbuekrucifiks skæn
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ket af R. O. Rigt udskåret prædikestol fra o. 1625
med relieffer af 3 af evangelisterne, »Nådestolen«
og »Salvator mundi«. Begravelsen i tårnrummet
er tømt for kister, og der er ophængt en minde
tavle.

Velling Kirke, Ringkøbing amt (11D3). Romansk
kor og skib med forhal mod v. (granitkvadere) samt
sengotisk tårn. V.-partiet har været afskilt fra
skibet (2 vægpiller ses stadig) og var enten dåbs
kapel eller bar et tårn. Tårnet v. herfor tjener nu
som våbenhus. Begge døre er bevaret tilmurede.
S.-dørens karmkvadere er rigt prydet med løver,
drager og fugle. I døren er indsat Chr. Fasti’s
gravsten (død 1557) med helfigurer af ridder og
enke. Antemensale fra 1587 og anselig altertavle
fra 1619 i pompøs renæssanceopbygning. I stor
feltet en moderne skulptur, Jesus og den samari
tanske kvinde. I topfeltet velsigner Jesus børnene.
Romansk granitfont. I skibet en tavle med fader
vor, trosbekendelsen og de 10 bud, skænket 1587.
Anselig, 8-sidet renæssance prædikestol med opr.
evangelistmalerier. Herskabsstole fra 1602 med
våben for Erik Rosenkrantz og Maren Juel, sam
tidige med det øvrige stoleværk, der rummer dele
fra 1550-1575.

Detalje af korbuen, Veng Kirke.

Veng Kirke, Skanderborg amt (1200). Kirken
blev bygget sammen med ét benediktinerkloster
af munke, der muligvis var kommet hertil fra
England på kongens befaling. Byggeriet begyndte
formentlig o. 1100, og det er i dag Danmarks
ældste bevarede klosterkirke med en interessant,
engelsk-normannisk arkitektur. Den opr. roman
ske frådstenskirke bestående af kor, skib med
tværskibe og tårn mod v. er meget velbevaret bort
set fra tårnet. Kor og tværskibe har hver en apside
mod ø. En rullestavsfrise på korapsidens gesims
er et karakteristisk engelsk-normannisk træk.
Indvendig er apsidens halvkuppelhvælv bevaret,
og den brede apsisbue flankeres af søjler. Ko
rets sidevægge er rigt prydet af to rækker blændarkader. Den smukke triumfbue bæres af 3 søj
ler i hver side. I skibet er bevaret i alt 6 vinduer og
n.-døren (alle tilmurede i åbningen). Tværskibe
ne har smalle arkader til skibets ø.-ende. Det nord
lige er bedst bevaret med ens kapeller i to stok
værk, delt af et bjælkeloft. En vindeltrappe leder
op til det øvre kapel, der har små vinduer i apsis,
n.- og v.-mur samt (nu tilmurede) tvillingeglugger til skibet. Begge tværskibe var opr. i to stok
værk og har muligvis fremtrådt som to lave tårne.
Det romanske v.-tårn er nu nedbrudt til skibets
højde. Underrummet har en bred arkade til ski
bet, og en trappe i s.-muren løber om sv.-hjørnet
og munder ud i en trappebygning, der rejser sig
over en tilmuret v.-dør. Fra trappebygningen er
der adgang til det efter hvælvslagningen ødelagte
2. stokværk, som efter en alterniche mod ø. at
dømme har tjent som kapel, måske for klosterets
kongelige stifter. I sengotisk tid fik kirken et vå
benhus mod s., hvælvinger og et klokketårn med
lave blændingsgavle over sdr. tværskib. Ndr.
tværskib fik trappegavl. Våbenhuset har klassici
stisk portal fra 1792. I hele kirken er fundet spor
af glimrende romanske kalkmalerier. Enkel re
næssance altertavle fra o. 1600 med nadvermaleri
fra 1655. På alteret Chr. IV’s bibel fra 1633.
Anselig romansk granitfont med dobbeltløver.
Renæssance prædikestol med Kristus og evange
listerne i arkadefelterne. Orgel fra 1911 i tårn
rummet. Sdr. korsarm blev, formentlig 1792, ind
rettet til gravkapel for gehejmeråd F. L. v. Woyda
(død 1778) og familie. 1888 begravedes kisterne og
året efter blev en krypt med 10 kister under koret
ryddet.

Vester Broby Kirke, Sorø amt (3E11). Den roman
ske kerne omfatter apsis, kor og skib i rå kamp.
1350-1400 forlængedes skibet mod v. og senere i
gotisk tid opførtes tårn (nu våbenhus), våbenhus
(nu kapel), sakristi og to kapeller mod n. Apsi
den har hvælv fra opførelsen, kor og skib fra o.
1350. Tilbygningerne, bortset fra våbenhuset, har
altid haft hvælv. Kirken er restaureret 1966 ved
arkitekt Rolf Graae. I apsis et romansk kalkma
leri fra o. 1175 af den tronende Kristus i regnbue
oval. Korets og skibets hvælv har malerier fra
slutn. af 14. årh. I koret bl. a. Marias himmelkro
ning, Kristi himmelfart og uddrivelsen af Para
dis. I skibet skabelsesscener, døden med sin le,
og en ung mand der plukker frugt (illustrerer en
legende). På væggene rester af en lidt ældre deko
ration fra o. 1325, bl. a. Jesusbarnet i krybben og
Kains brodermord, en frise med våbenskjolde og
adelsfrøkener samt en helvedesfremstilling. På
det murede alterbord står et krucifiks i gotisk
stil. Den tidl. renæssance altertavle med en kru
cifiksgruppe flankeret af Moses og Johannes
Døber hænger i det vestlige kapel. Romansk gra
nitfont. Alterkalk fra o. 1575. Unggotisk korbue
krucifiks. Prædikestol fra 1875.

Vennebjerg Kirke, Hjørring amt (19F4). Den an
selige kirke kan ses langvejs fra såvel fra land som
fra hav.I det romanske kor og skib af granitkvade
re står den tilmurede s.-dør med tympanonfelt
velbevaret. I sengotisk tid tilføjedes et sakristi
(nu ligkapel) og et kraftigt tårn i skibets bredde.
Dets underrum fungerer nu som våbenhus i ste
det for det tidl. våbenhus mod s. (nu materialrum)
der er af ubestemmelig alder. Skib og kor har
bjælkelofter. Det indre istandsattes sidst 1947 af
arkitekt L. Teschl. På alteret et sengotisk korbue
krucifiks. Tidl. har stået Thorvaldsens Kristusfigur og et maleri fra 1915. Alterkalk fra 1688.
Romansk granitfont med arkadeornament. Re
næssance prædikestol fra 1623. I tårnrummet et
særpræget ligtræ af eg, udført 1622 over Hans

Vester Egesborg Kirke, Præstø amt (4J1). Af den
romanske murstenskirke fra 1250-1300 står kun
skibet, idet koret er helt ombygget. I sengotisk
tid, o. 1500, fik skibet hvælv, og tårn og sakristi
opførtes. Korgavlens jernankre: O T 1780, ORT
CAF 1854 henviser til ejeren Otto Thotts ommu
ring af koret og en hovedistandsættelse. Abel
Schrøder d.y. har o. 1650-60 skåret altertavle og
prædikestol i rig bruskbarok. Tavlen er et anse
ligt arbejde med nadveren i storfeltet og hyrder
nes tilbedelse, Kristi dåb, Getsemane og kors
dragningen i sidefelterne. Stolen har rigt orna
menterede arkader med figurer af Skt. Mikael,
Kristus og evangelisterne. Smedejernsfont fra
o. 1670 med Niels Trolle og Helle Rosenkrantz’
skjolde og navne. Nederlandsk dåbsfad fra o. 1600.

Gud skaber dyrene, Vester Broby Kirke.
Nielsøn og hustru. En klokke fra 1448 hænger
i en klokkestabel.
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Vester Hassing Kirke, Ålborg amt (18D10). Kir
kens romanske kor og skib er opført af granit
kvadere, og den opr. kvindedør er stadig i brug. I
sengotisk tid opførtes tårnet med overhvælvet un
derrum og arkade til skibet, triumfvæggen blev
fjernet, koret forlænget mod ø. og sakristi og vå
benhus opførtes mod n., alt i munkesten. Desuden
fik kor og skib krydshvælv. 1887-88 blev kirken
restaureret og beklædt med granitkvadere. På et
muret alterbord med panel fra 1600 står en nyere
altertavle i nygotisk ramme. Midtfeltet af en fløj
altertavle fra o. 1600 hænger i skibet. Rigt udskå
ret prædikestol af lektorietype med årstallet
1591 samt Henrik Bildt og Marie Prips våben og
navnetræk. Stort sengotisk korbuekrucifiks, nu
i sakristiet. Den ene af kirkens to klokker er 1463
bekostet af »Herrerne« (kannikerne) på Børglum
Kloster. To mindetavler, den ene over kultusmi
nister, provst J. J. K. Bjerre (død 1901).
Vester Vandet Kirke, Thisted amt ( 17D4). Den ro
manske granitkvaderkirke er bemærkelsesværdig
ved at mangle et egentligt kor. Den store apsis
slutter sig direkte til langhuset, og korpartiet er
kun markeret indvendig ved en triumfbue, der
formentlig er indbygget samtidig med korpartiets
sengotiske hvælv (ommuret 1865). Et våbenhus
foran den opr. s.-dør er fra 1833 og en klokke
kam over v.-gavlen blev opsat 1905.1 triumfbuen
rankeornamenter, opr. fra o. 1500, men noget æn
drede i ny tid. Kirken er restaureret 1964-65 ved
arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm. En al
tertavle fra 1882 blev ved denne lejlighed erstattet
af kirkens sengotiske korbuekrucifiks, der står
på det opr. romanske alterbord. Alterstager fra
1577. Stærkt ophugget romansk granitfont. Et
stort bornholmerur fra 1754 blev 1965 genopstillet
i triumfbuen. Det har urskive på begge sider og
var opr. indbygget i et korgitter. Barok prædike
stol fra 1690. V.-pulpitur fra 1694 med morsomme
malerier (opr. kun benyttet af beboerne i Klitmøl
ler). Præste- og degnestole fra o. 1750, skabsformede med pietistiske malerier; ved restaureringen
blev et orgel indbygget i førstnævnte. Kopi af en
ungrenæssance lysekrone fra 1552 (originalen i
Nationalmuseet). Stort kirkeskib, fregat, fra o.
1800. Epitafium over provst Riber (død 1765)
og en del gravsten, den ældste en figursten over
Kjeld Krabbe (død 1550).

Vestervig Kirke, Thisted amt (17J1). Kirken er i
plan og enkeltheder i slægt med Viborg Domkir
ke og næst efter denne Nørrejyllands anseligste
kvaderbygning. Den udgjorde n.-fløjen af et au
gustinerkloster, formentlig ødelagt o. 1660. Den
opr. klosterkirke blev opført i slutn. af 13. årh.
og var rigt udformet. Til apsis og kor sluttede sig
en stor basilika med tværskib. Begge korsarme
havde et lille kapel med apsisafslutning mod ø.,
og mellem kapeller og kor var indskudt sakristier.
Mod v. havde skibet et fag mere end nu. Korsar
mene m.m. blev sløjfet i gotisk tid, og i dag står
det 1917-21 rekonstruerede apsis og kor, basili
kaen og et tårn, der ligesom hvælvingerne stam
mer fra sengotisk tid. Sideskibenes mure er delvis
ombyggede, men alle vinduer er genskabt. Af
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brudstykker (muligvis fra Skt. Thøger Kirke) er
genrejst en søjlesmykket portal med relief af Kri
stus som verdensdommer på tympanonet. Ap
siden deles af halvsøjler i blændarkader. Koret
har nu dør i s., men havde døre til begge sakristier.
Det høje midtskib har arkader til sideskibene og
vinduer over sideskibenes tage. Tårnrummet, der
nu fungerer som våbenhus, indgik opr. i klosterets
v.-fløj. Rundt om i kirkens mure er indsat billedkvadere m.m. (nogle formentlig fra Skt. Thøger).
Rester af kalkmalerier fra 1475-1600. 1703 hær
gedes herregården - som efter reformationen af
løste klosteret - og kirken af en brand. Opr. skal
kirken have haft 12 sidealtre, et ved hver pille, der
bærer arkaderne til sideskibene. Altertavlen fra
1730 i senbarok stil var opr. bestemt for Viborg
Domkirke. Døbefont fra 1933, i v.-enden en
gammel, romansk font af norsk klæbersten (i
klosterkirken fandtes ingen font). Stor højrenæs
sance prædikestol fra 1610 med lydhimmel fra
1718. Renæssance stoleværk fra o. 1600. Kirken
er Danmarks rigeste på romanske gravsten, en
stor del er formentlig af samme stenmester. Be
rømt er »Liden Kirstens grav« på kirkegården ved
n.-døren. Ifølge overleveringer blev folkevisens
Liden Kirsten, Valdemar I’s søster, begravet
med sin elsker prins Buris under dobbeltgravste
nen. En udslidt indskrift meddeler, at stenen dæk
ker en broder og en søster. En udgravning 1890
afslørede to romanske grave i forlængelse af hin
anden. Det er en tradition, at bruden efter bryl
lup lægger en buket på graven. I kirken bl. a.
Danmarks ældste daterede gravsten over præsten
Tue (før 1210), en sten over kanniken Atte
(1217) og en sten med latinske vers over jomfru
Christine. Sognekirken Skt. Thøger fra 12. årh.
lå ca. 200 m nv. for klosterkirken. Også denne var
af betydeligt format, udgravet 1939. Nedrivnin
gen begyndte o. 1550.
Vigersted Kirke, Sorø amt (4C2). Kirken består af
romansk skib med gotisk langhuskor, tårn og vå
benhus. Den opr. romanske s.-dør er stadig i
brug. I beg. af 15. årh. fik skibet hvælv, og kort ef
ter opførtes tårnet. Våbenhuset er fra o. 1500, og
yngst er langhuskoret med en rig blændingsgavl.
0.-enden er indvendig afskilt til sakristi. Hvælvene
i skib og tårnrum er dekoreret med sengotiske
kalkmalerier fra o. 1450: I 1. fag (nærmest ko
ret) lidelseshistorien begyndende med indtoget i
Jerusalem og sluttende med korsegangen. I 2.
fag Evas skabelse, syndefaldet, Kain og Abel og
Skt. Mikael og dragen. I tårnet har maleren arbej
det mere frit med en rig skildring af Skt. Niko
lais legende, flere helgener, en havfrue og gøgle
re m. m. Billederne er bl. a. interessante ved deres
skildringer af middelalderens mennesker. Ante
mensale fra 1605 med opr. malerier af Kristus og
Johannes. Højrenæssance altertavle fra 1601.
Sengotisk monstransskab af egeblok med jern
beslag. Romansk granitfont. Sengotisk korbue
krucifiks fra o. 1525 på korets n.-væg. Bruskba
rok prædikestol. Degnestol med dele af stolegav
le fra 1582. Den ældste klokke fra 1515 er støbt
af Johannes Fastenowe, der ifølge sagnet dræbte
en svend, der havde tilsat malmen for meget sølv.

Vilslev Kirke, Ribe amt (9H8). Romansk apsis,
kor og skib med to sengotiske tilføjelser mod n. :
våbenhus ved skibet og tårn, der er anbragt ved
koret og hvis underrum fungerer som sakristi.
Den smukke bygnings romanske dele er opført af
tufsten, apsis og kor først. Apsis smykkes af 5
arkadefelter med næsten frie tufstenssøjler på hver
sin lisen. Koret har bevaret to tilsvarende felter
med én lisen, mens det lidt yngre skib har smallere
lisener og lange konsoller under buerne. Den vel
bevarede n.-dør i våbenhuset har en slags balda
kin af kridtsten. På triumfmuren fandtes og re
staureredes 1913 velbevarede senromanske kalk
malerier. I selve buen er malet Kain og Abels of
fer (kun Abel velbevaret), på væggen mod n. nad
veren, mod s. Jesu indtog i Jerusalem. På ski
bets s.-væg et indvielseskors, i sakristiet rester af
en enkel dekoration. Højrenæssance altertavle
med evangelistfigurer og malerier fra 1648: Nad
veren, Jesu dåb, Getsemane og korsfæstelsen. En
figurgruppe med Faderen, Sønnen og Maria er
bevaret fra en gotisk altertavle. Sengotisk kor
buekrucifiks. Interessant, men noget ophugget
romansk granitfont med kæmpende krigere i ar
kadebuer. Højrenæssance prædikestol, noget grov.
Smukt v.-pulpitur fra 1599. En tavle med streg og
årstallet 1634 angiver vandstanden i kirken ved
en oktober-stormflod. Klokke fra slutn. af 14.
årh.
Vilstrup Kirke, Haderslev amt (8B4). Den anseli
ge, korsformede kirke består af et romansk
skib med to korsarme, ø.-forlængelse og tårn fra
gotisk tid samt et våbenhus v. for tårnet fra 1840.
Skibets sidemure af granitkvadere er alt, hvad der
er bevaret fra den romanske kirke. En af kvader
ne bærer et relief af en båd. I beg. af 15. årh. fik
skibet hvælv, og den sydlige korsarm opførtes.
Korsarmen mod n. er lidt yngre og har en rigere
blændingsgavl. I slutn. af 15. årh. blev det roman
ske kor erstattet af et langhuskor med sakristi.
Det lave, svære tårn er også fra 15. årh. Under
rummet har arkade til skibet og hvælv fra 1939.
Det løgformede spir er fra o. 1748. Kirken havde
før en hovedrestaurering 1939-40 et smukt, sam
let interiør. Altertavle og orgel var bygget sam
men til en helhed, flankeret af pulpiturer. 1940 op
sattes en ny altertavle skåret i barokstil og med 5
malerier fra den gamle tavle, malet 1803. Ejen
dommelig oblatæske fra slutn. af 17. årh. Smuk
rokoko brudekrone fra slutn. af 18. årh. Romansk
granitfont. Sengotisk korbuekrucifiks fra slutn.
af 15. årh. Unggotisk processionskrucifiks fra
o. 1325. Prædikestol fra 1688 med relieffer af
Kristus, evangelisterne og Skt. Andreas. I sa
kristiet står en brudebænk fra 1678, og en lille
fontehimmel er ophængt som lysekrone. Orglet,
der 1940 blev flyttet ned i v.-enden, har bevaret
sin empire facade fra 1803, da det blev opstillet
sammen med alteret. Tre epitafier, det ældste
bruskbarok fra 1647.

Vinderslev Kirke, Viborg amt (15K3). Romansk
kor og skib med sengotisk tårn. Skibets v.-ende
har tjent som forhal og bar formentlig et romansk
tårn. Flere opr. vinduer og begge portaler er be

varet i den velsatte granitkvaderbygning, der er
påvirket af Viborg Domkirke. Den pompøse
n. -portal har 3 bueslag på 6 par søjler med billedsmykkede kapitæler. På tympanonet en Kristusskikkelse og 2 fugle. S.-portalen har 2 bueslag og
4 søjler samt tympanon med løve og ørn. I sen
gotisk tid fik kirken hvælv, der alle, sammen med
en del af væggene, er dekoreret med kalkma
lerier. I skibet, malet o. 1480, ses dommedag,
himmelborgen, helvedesgab med djævle, en hane
med menneskehoved, en vandladende og spyen
de mand, gæs der hænger en ræv, en vildmand,
lykkehjulet og Veronicas dug. På en pille døden.
Formentlig i forbindelse med opstillingen af en
epitafie-altertavle 1564 lod Karen Krabbe korets
kalkmalerier overmale med renæssance-dekora
tioner. I blad- og blomsterslyng ses hun spille
kort, ifølge sagnet vandt hun pengene til kirkens
opførelse. Langs hvælvenes underkant Krabbes
våbenfrise. Senrenæssance altertavle fra 1638
med maleri fra 1939. Ved korets n.-væg den flyt
tede minde-altertavle over Niels Skeel til Nygård
(død 1561) med den knælende familie omgivet af
anevåben som på frisen. Smuk romansk døbe
font med løver i relief. Prædikestol med evange
listmalerier fra 1650. Nygotiske stolestader.
V.-pulpitur og orgel fra 1881. På kirkegården 2
små romanske granitkors, opr. gavlsten ti< en
gravsten. På den ene en smed med sit værktøj, en
harpe, en kirkeklokke, en økse og et stykke kva
dermur. Korsene kan være sat over en alsidig
håndværker, måske kirkens bygmester.
Vindinge Kirke, Svendborg amt (20G13). Højgo
tisk langhus med sengotiske korsarme, våbenhus
og tårn. Langhuset fra 1350-1400 (afløste en ro
mansk kirke) omfatter 5 hvælvfag. Lyset kom opr.
fra smalle vinduer, hvoraf et er bevaret i s.-mu
ren over en tilmuret dør. Nordlige korsarm har
sengotisk gavl, sydlige korsarm og koret gavle fra
renæssancen. Våbenhuset er senere indrettet til
ligkapel og indgangen flyttet til tårnet, der har go
tiske blændingsgavle mod ø. og v. og renæssance
kvistgavle mod n. og s. Sengotisk altertavle,
o. 1480, med korsfæstelsesrelief i midtskabet og
apostle i fløjene, på ydersiderne 4 malerier af li
delseshistorien. Af 3 sidealtertavler er bevaret
rester fra to : 3 figurer (indsat i et nyere skab) og en
stor reliefgruppe af Marias himmelkroning, alt
fra Claus Bergs værksted o. 1520. To figurer
og noget snitværk fra o. 1650 er formentlig rester
af en anden altertavle. Sengotiske alterstager med
en støbt Mattæus-figur. Anseligt sengotisk kor
buekrucifiks af Claus Berg. Glimrende barok præ
dikestol fra o. 1650, i felterne Jesu dåb, nadveren
og en prædikende præst, på hjørnerne Kristus,
Johannes Døber og Den gode Hyrde. Præste- og
degnestol i koret fra 1590. S.-kapellet afskiltes o.
1600 ved et trægitter til gravkapel for Holckslægten. I alt 24 kister (8 i kælderen) samt rust
ning, våben m. m. fra 18. årh. I kirkegårdsdiget
mod s. er indsat en romansk gravsten.
Vindum Kirke, Viborg amt ( 15H5). Bygningen om
fatter romansk apsis, kor og skib samt yngre tårn
og våbenhus. De opr. granitkvadermure er en del
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omsat, men 3 højtsiddende vinduer mod n. er be
varet. Tårnet er formentlig gotisk, våbenhuset ret
ubestemmeligt. Det indre dækkes af bjælkelof
ter bortset fra apsidens halvkuppel. Anselig, por
talformet altertavle med et maleri af Anker Lund
»Kristus og synderinden« fra 1885. Romansk
granitfont. Enkel prædikestol fra 19. årh. Et go
tisk krucifiks hænger over triumfbuen. Alt træ
værk er restaureret og stafferet 1946-47. Det
krydshvælvede tårnrum optages af orglet, men
har været gravplads for Erik de Jespersøn til
Skaungård. Den murede portal med trægitter og
epitafium er bevaret.
Vinkel Kirke, Viborg amt (15G4). Romansk ap
sis, kor og skib samt gotisk, senere ombygget
tårn. Begge portaler og 4 vinduer (apsidens og
n.-sidens) er bevaret. N.-portalen har enkelt søj
lepar og tympanon med grif og løve. Den anseli
ge s.-portal af Viborg-type har 3-falset rundbue
slag med 6 søjler og et fabeldyr i tympanonet. Det
store tårn med forhal fik valmtag ved ombygning
1774. Apsis er hvælvet, kor og skib har bjælkelof
ter. På hver side af den opr. triumfbue er bevaret
nicher til sidealtre. Renæssance altertavle fra
17. årh. med topstykke og sidevinger samt male
ri fra 1908 i midtfeltet. På skibets n.-væg et stort,
middelalderligt korbuekrucifiks. Romansk gra
nitfont. Barok prædikestol med årstallet 1649. I
koret en bisperække fra reformationen til 1735. I
tårnrummet en romansk gravsten.
Virring Kirke, Randers amt (15G13). Romansk
kor, skib og underdel af et tårn samt sengotisk vå
benhus. Kirken rummer mange træk af engelsk
normannisk arkitektur fra tiden o. 1100. De rund
buede døre er begge bevaret, men s.-døren har
mistet et søjlepar. Ved genåbning af korets vin
duer i 1934 fandtes gamle blybundne glasruder.
N.-vinduet indeholdt en glasmosaik fra 14. årh. i
egetræsramme (nu i Nationalmuseet). Triumf
buen, der mod skibet indfattes af to søjler med ter
ningkapitæler, er det sikreste engelsk-normanniske træk. Tårnrummet i samme bredde som ski
bet indgår i dette. Dets øvre stokværk gik tabt
ved en brand 1799. Der er nu opsat en tagrytter.
Kirkens indre har bjælkelofter. Alterbordet med
et trækors er fra 1942. Alterstager fra 1650. Træ
døbefont fra 18. årh. Udskåret barok prædike
stol fra 1665 med empire lydhimmel fra 1837. I
våbenhuset en runesten med indskriften: »Ger
mund (?) søn gjorde disse minder efter Sasser.
Star (eller Stær) rejste stenen efter den døde. Thor
vie disse kumier«.

Virum Kirke, Københavns amt, se under moderne
kirker.
Visborg Kirke, Ålborg amt (18K10). Anselig kir
ke, helt ombygget i tidlig renæssancestil efter re
formationen. Af det romanske skib står kun den
vestlige del af n.-muren med tilmuret dør. Sand
stensplade over våbenhusdøren med årstallet
1593 samt våben og navne: Sophie Rosenkrantz,
Jakob Seefeld og Sophie Bille, som lod ombygnin
gen foretage. Næsten alt blev revet ned, og ski
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bet fik et langhuskor med sakristi mod n. På
skibets n.-side opførtes et stort kapel og mod s. et
våbenhus. Tårnet, opført af genanvendt materiale,
har et smukt v.-vindue med rige profiler. Arkitek
turen var endnu ikke frigjort af gotikken, hvilket
bl. a. mønstermuringen og gavlenes blændings
dekorationer røber. Hele kirken har krydshvælv
af gotisk type. Væsentlige elementer i ombygnin
gen går muligvis tilbage til o. 1540. Rigt skåret re
næssance inventar, størstedelen skænket (og med
våben) af bygherrerne. Altertavle og -skranke fra
1600 med opr. korsfæstelsesmaleri. I koret to
sæt korstole med udskårne endeplanker: Nadve
ren, Kristus for Pilatus, Opstandelsen og Skt.
Dionysios. Romansk granitfont med plumpt re
lief. Prædikestol i stil med altertavlen. Stoleværk
fra forskellig tid: 1570, 1574, 1587 og 1636. I sa
kristiet to sandstenskister samt forskelligt gods
fra ældre begravelser. Over gitterdøre af træ til
sakristiet et stort gruppebillede med Jakob See
felds familie. Den ældste klokke er fra beg. af
15. årh.
Viskinge Kirke, Holbæk amt (2H5). Kun skibet
står tilbage af den opr. romanske kirke. I sengo
tisk tid blev det romanske kor nedrevet og er
stattet af et langhuskor med 2 fag hvælvinger. I
samme periode opførtes et sakristi mod n., to vå
benhuse (det nordlige er nu materialrum) samt
tårnet mod v. Skibets sengotiske hvælv blev o.
1470 smykket med kalkmalerier (restaureret
1965). I 1. fag (mod ø.) en detaljeret korsfæstelsesscene, fremstillingen for Pilatus, tornekroningen
og korsegangen med legenden om Veronicas
svededug (hun tørrer Kristi ansigt, og hans træk
afsættes på dugen). I 2. fag himmelfarten, pinse
underet, Marias himmelkroning og dommedag.
Den ukendte maler har, bl. a. ved at lægge skyg
ger, opnået en plastisk virkning, der ellers er
ukendt i kalkmalerier fra denne periode. Kirke og
inventar er restaureret 1965-67 ved arkitekterne
Inger og Johannes Exner. På det middelalderlige
alterbord ligger et nyt antependium, se under mo
derne kirkekunst. Altertavlen er et maleri fra o.
1850 af J. V. Gertner. Romansk granitfont. En
kel renæssance prædikestol. Barok epitafium
over provst J. M. Jyderup (død 1668) og familie.

Vissenbjerg Kirke, Odense amt (20E5). Den an
selige kirke er i sin nuværende form sengotisk.
Skibet består delvis af romanske sidemure fra
den opr. kirke. Den blev først forlænget mod v.,
og kort efter opførtes tårnet med våbenhus mod
s. Tårn og skib fik hvælv. Sent i gotikken blev det
romanske kor erstattet af et langhuskor med to
fag hvælv. 0.-gavlen fik en smuk blændingsdeko
ration. Den nuværende tagrytter over korpartiet
er fra beg. af 17. årh., men erstattede formentlig
et katolsk messeklokkespir. Alterbordspanel fra
1937. Sengotisk fløjaltertavle fra o. 1525 af en
Claus Berg-elev. I midtfeltet en rig korsfæstelsesscene og 4 helgener, i fløjene apostlene. På n.-væg
gen et ældre altermaleri, kopi efter Carl Bloch. En
figurgruppe er bevaret fra en senkatolsk Annatavle. På korets langvægge et højt, sengotisk pa
nel med foldeværksfyldinger. Romansk granit

font. Sengotisk Johannesfigur fra et forsvundet
korbuekrucifiks. Ungrenæssance prædikestol med
dyderelieffer. En smuk, jernbeslået dørfløj med
indskrift i jernbogstaver er lavet 1504 af Ole Mali,
Assens. Barok epitafium fra 1676 over en præste
familie.

Voel Kirke, Skanderborg amt ( 12A8). Den lille
korskirke er opført 1876 af røde mursten efter
arkitekt C. Kiilsgaards tegninger. Indgangen lig
ger i v.-gavlen, hvorover et lille klokkespir er rejst.
Ved kirkens restaurering 1936-38 udførte kunst
neren Jais Nielsen et nyt alterparti, en ny døbe
font og nye glasmalerier til alle vinduer. Over det
murede alterbord et stort freskomaleri af Kristus
som alfa og omega - det første og det sidste (efter

Johannes’ Åbenbaring, 1. kap., vers 12-20). Den
firpasformede døbefont bæres af 4 evangelistfi
gurer. Glasmalerier illustrerer alle kirkeårets
mærkedage. Det øvrige inventar er fra kirkens op
førelse, men delvis ændret. Det tidligere alter
maleri var udført af digteren B. S. Ingemanns
hustru, Lucie.

Voer Kirke, Hjørring amt (19K10). Kirken domi
neres af et stort, tårnagtigt gravkapel på korets
s.-side. Af den opr. romanske kirke i granitkvadere
står kun skibets flankemure. I sengotisk tid er
stattedes det opr. kor af et hvælvet langhuskor i
munkesten, og våbenhuset blev opført. Tårnet er
formentlig lidt yngre, en sandstenstavle på dets
v.-side minder om en ombygning 1579. Ved Erik
Banner til Voergaards død 1585 påbegyndte hans
enke Ingeborg Skeel (død 1604) det imponerende
gravkapel med højtsiddende renæssancehvælv og
firkantede vinduer. Gavlene har formentlig været
rigt smykket i Voergaards renæssancestil. I ka
pellet et pragtfuldt sandstensepitafium med knæ
lende figurer af ægteparret. I ø-væggen en minde
sten over Niels Skeel (død 1561) og hustru samt
sønnen Hans, der faldt ved Falkenberg 1565.
Kisterne er nu nedgravet på kirkegården. Skibet
har malet bjælkeloft. Ungrenæssance fløjaltertav
le med korsfæstelsesmaleri fra 1777 af E. A. Exner.
Romansk granitfont. Prædikestolen i højrenæs
sance var opr. anbragt som lektorium og har
relieffer, der symboliserer månederne. Her
skabsstole fra 1621 med Jørgen Arenfeldt og
Rigborg Lindenovs våben, der også står som
kalkmaleri i korhvælvet.
Voldby Kirke, Randers amt (16C8). Kirken be
står af romansk skib og tårnunderdel samt sen
gotisk langhuskor, våbenhus og sakristi. Skib og
tårn er formentlig opført samtidig og prydes af
store blændarkader. I tårnets nv.-hjørne en opr.
vindeltrappe, dets øvre stokværk er fra o. 1500.
Det opr. korparti blev i slutn. af 14. årh. erstattet
af langhuskoret med 3-sidet afslutning, skibets
mure forhøjedes og hele kirken fik hvælv. I
slutn. af 15. årh. opførtes våbenhuset mod s. og
kort efter sakristiet mod n. med en smuk blæn
dingsgavl (nu ligkapel). På hvælvene interessante
kalkmalerier fra o. 1520: I koret ranker og Lan
ges våben, i 1. hvælvfag engle med evangelist
symbolerne, i 2. fag mod ø. en af vore få afbild
ninger af datidens orlogsskibe, i de øvrige kapper
stærke skræmmebilleder mod synder og laster
(bl. a. mod turneringsvæsenet). Bruskbarok alter
tavle fra o. 1660, i storfeltet relief af nadveren.
Kalk, disk og stager fra senmiddelalderen. Ro
mansk granitfont med løver. Prædikestol fra
1666, udført som altertavlen. I s.-døren en sengo
tisk dørfløj. 3 præsteepitafier fra 18. årh.

Glasmosaik aj Ja is Nielsen, Voel Kirke.

Voldum Kirke, Randers amt (15H12). Kirken be
står af skib med langhuskor, tårn, våbenhus og
en tilbygning mod ø. Det anselige langskib
opførtes 1606 i munkesten af Peder Brahe og hu
stru samt svigersønnen Otte Marsvin. Den tid
ligere, romanske kirke var revnet under en guds
tjeneste og styrtet sammen om natten, og kun det
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korset, et vildsvin og en løve. Tre andre billedkvadere viser en fugl, en ræv forfulgt af en hund
samt to helgener. Koret har sengotisk hvælv, ski
bet bjælkeloft. Romansk alterbord af granit
kvadere. Enkel renæssance altertavle med kopi af
Rubens: »Korsfæstelsen«. Romansk granitfont.
Lille interessant prædikestol med gotisk snitværk.

Romansk portal, Vorning Kirke.
hvælvede tårnrum og våbenhuset bevaredes i den
nye. Tårnrummet danner nu vestfaget i skibet, og
det nye tårn byggedes v. for dette med gravkapel
(står nu tomt) i underrummet. Ved korets ø.-gavl
opførtes i beg. af 17. årh. en lang tilbygning med
kamtakket blændingsgavl som korets. Den var
opr. kirkelade, senere fattighospital, stiftet af
Conrad Reventlows enke Sophie Hahn, nu lig
kapel. Det overhvælvede kirkerum har rigt ud
skåret barokinventar. Altertavlen med nadveren i
midtfeltet er skænket 1678. Dens sidevinger fort
sætter ud til to sideportaler, formentlig til for
svundne præste- og degnestole. Prædikestolen
fra beg. af 17. årh. bæres af en Mosesfigur og pry
des af Frelseren og evangelister på hjørnerne og
felter med Markus, opstandelsen og Johannes.
Fra samme periode er den rigt udskårne træ
døbefont, de anselige herskabsstole i skibets
n.-side med degnestol overfor, gavlene i stolevær
ket og et gitterværk i v.-skibet. Gitteret var opr.
korgitter og afgrænser nu et gravrum, der inde
holder 3 reliefprydede marmorkister, udført af
Wiedewelt for M. H. Huitfeldt (død 1803) hans
hustru samt datteren, grevinde Moltke. I kor
væggen (tidl. i gulvet) to glimrende ligsten med
portrætter over rigshovmester Mogens Gøye
(død 1544) og familie. En tredje ligsten over slæg
ten står i våbenhuset, og i skibets s.-mur er ind
sat en sten med portrætfigurer fra 17. årh. over
en præstefamilie. Et forgyldt krucifiks på alteret
stammer fra en af Gøye-slægtens nu forsvundne
kister. (Om M. G. se også Rye Kirke).

Volsted Kirke, Ålborg amt (18G7). Kirken består
af romansk kor og skib med våbenhus fra 1873.
De romanske granitkvadermure er næsten fuld
stændig omsatte. Kirkens interessanteste træk er
de glimrende romanske portalkvadere, nu indsat i
våbenhuset. Reliefferne er udført af mester Goti
og forestiller syndefaldet, en bisp, lammet med
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Vorning Kirke, Viborg amt (15E6). Bygningen
omfatter romansk apsis, kor og skib samt gotisk
tårn og våbenhus. I de romanske granitkvader
mure er den rigt udformede 6-søjlede n.-portal,
den enkle s.-portal og 4 (tilmurede) vinduer i be
hold (3 mod n. og ét i apsis). Tårnet er lavt, men
bredere end skibet og opført med rig anvendelse
af granitkvadere, muligvis fra en nedbrudt kirke i
Hvidding. Det har været højere, men overdelen
styrtede ned i 19. årh. Også i våbenhuset, om
bygget 1956, er der mange genanvendte kvadere. I
det indre har kun apsiden hvælv. Altertavlen fra
o. 1600 har 3-delt hovedfelt og sidevinger. I
midtfeltet et maleri fra o. 1920 af Chr. Bang. Ro
mansk granitfont. Senrenæssance prædikestol
med relieffer af syndefaldet, korsfæstelsen, op
standelsen og himmelfarten. På kirkegården 3 ro
manske gravsten.
Vrangstrup Kirke, Præstø amt (3E12). Den lille og
uanselige kirke er bemærkelsesværdig på grund
af sine kalkmalerier og træskærerarbejder. Det ro
manske kor og skib har en usædvanlig skæv
grundplan. Begge døre er bevaret. I gotisk tid for
længedes koret og kirken fik hvælv. Våbenhuset
mod s. er sengotisk og forsynedes i 18. årh. med
et lille bindingsværkstårn over gavlen. 1949-50
blev kirken, og herunder hvælvenes sengotiske
kalkmalerier, restaureret. I koret den tronende,
dømmende Kristus, et skjold og årstallet 1471.
Skibets malerier er formentlig fra o. 1530: Hellig
tre konger, Skt. Martin og Skt. Jørgen, rankeværk
og vrængemasker, udført med stor teknisk dyg
tighed. Bruskbarok altertavle og prædikestol fra
Abel Schrøders værksted o. 1650. Begge er rige
snitværker, tavlen med relieffer af korsfæstelsen,
Getsemane, Kristus for rådet, hudstrygningen,
korsegangen og nadveren. Prædikestolen med lyd
himmel har statuetter af Kristus og evangelister
ne. Romansk granitfont, delvis indmuret i triumf
væggen. Under restaureringen fandtes i den jernbundne pengeblok flere mønter, den ældste fra
15. årh.
Vrejlev Kirke, Hjørring amt (19H6). Kirken er
bygget sammen med Vrejlevkloster i beg. af
13. årh. som datterkloster af Børglum. Den be
stod opr. af en basilika med kor og apsis, men
2-300 år senere blev den ombygget i gotisk stil.
Sydlige sideskib og koret forsvandt, det nordlige
sideskib forhøjedes og arkademuren mellem dette
og hovedskibet blev ændret. Hertil føjedes et
nyt korparti, så der opstod et toskibet langhus.
Bygningen fik hvælv og højtsiddende, spidsbuede
vinduer. På samme tid opførtes det spinkle tårn,
der opr. fungerede som forbindelsesbygning mel
lem kirken og klosterets v.-fløj. Fra tårnets 2.
stokværk var der adgang til et nu forsvundet non

nepulpitur. Sideskibets to østlige fag er skilt fra
koret og indrettet som kapeller med pulpitur
ovenover. Betydelige rester af det romanske mur
værk ses i bygningen, der stort set har stået uæn
dret siden de sengotiske forandringer. Ved refor
mationen blev klosteret herregård, og de to fløje
mellem hovedbygning og kirke er senere forsvun
det. På korets n.-væg er o. 1630 malet en række
våbenskjolde. Renæssance altertavle fra 1604 med
indskrifter i felterne. Den fremragende alterkalk,
prædikestolen, trædøbefonten og det udskårne
tralværk foran det vestlige korkapel er skænket
1639-44 af Jens Juel og Ida Gøye. Glimrende, sen
gotisk krucifiks. Pulpiturpanel og to degnestole
fra o. 1600. Mange minder over Vrejlevklosters
adelige ejere. I korkapellet flere pragtfuldt beslåede kister med ligene af Peder Juel (død 1676)
og slægt.
Vrå Kirke, Hjørring amt (19H5). Den anselige
kirke omfatter romansk kor og skib samt gotisk
tårn og våbenhus. De romanske granitkvadermure er stærkt omsatte, men n.-døren er bevaret.
Koret har gotisk hvælv, skibet bjælkeloft. Det
vældige tårn er nederst i kvadere, øverst i munke
sten. I tårnrummet var tidl. en åben præstebegravelse. På korets hvælv og skibets n.-væg interes
sante kalkmalerier fra o. 1500.1 koret dommedag
med den tronende Kristus, de salige i himmerige
og de fordømte i helvede, alt med latinske tekster.
I v.-kappen et billede aflasten; manden er død og
den unge kone står med sin elsker. Teksten ly
der: »Vordh thy ey adh han er døth, men vi
hawe thy guld sa rødh«, bryd dig ej om at han er
død, thi vi har det guld så rød. I skibet skildres li
delseshistorien i to rækker medaljoner, delt med
ranker og dyr. Altertavlen består af et smukt ud
skåret relief af gravlæggelsen fra 15. årh., anbragt
i en ramme fra 1670. Romansk granitfont. Ud
skåret prædikestol fra 1618. Sengotisk krucifiks.
Epitafium fra beg. af 18. årh. Klokke med spejl
skrift fra midten af 15. årh.
Vær Kirke, Skanderborg amt (12H11). Kirken
rummer den danske statsmand Peder Griffen
felds kiste. Bygningen omfatter romansk kor og
skib, sengotisk tårn og våbenhus samt en lille til
bygning mod n. fra 18. årh. Det romanske mur
værk er af granitkvadere. I sengotisk tid fik koret
hvælv og ved en større ombygning i 18. årh. blev
skibets mure forhøjet og tårnet noget ændret.
I koret moderne kalkmalerier. Altertavlen flan
keres af sidedøre og lukkede stole i Louis XVIstil. Arrangementet er fra 18. årh., men tavlen,
hvis malerier forestiller Moses, Kristus med ver
denskuglen og evangelisterne, rummer dele fra
1699. Barok krucifiks af stuk. Romansk granit
font med primitive relieffer. God ungrenæssance
prædikestol fra 1587. Orgel fra slutn. af 18. årh.
på et pulpitur i tilbygningen mod n. I tårnrum
met 4 kister med rigskansler Peder Griffenfeld
(1635-99, der faldt i unåde og sad fængslet 167698), hans hustru, datter og dennes mand, baron
Fr. Krag (død 1728) til Stensballegård. G.s kiste
har dobbelt kisteplade, den nederste har en lang,
medfølende indskrift. I en gravkælder under ski

bet ligger andre af slægten Krag. Flere gode epi
tafier og gravsten over forskellige, bl. a. en figur
sten (i våbenhuset) over Folmer Rosenkrantz
(død 1586) og familie.
Ødis Kirke, Vejle amt (10H4). Kirken er opført
1856-57 efter tegninger af bygningsinspektør
L. A. Winstrup. Den erstattede en romansk gra
nitkirke, fra hvilken flere kvadere, bl. a. et solur, er
genanvendt. Bygningen er et langhus, der bl. a.
smykkes af stræbepiller og pinakler. Stilen er en
blanding af romanske og gotiske elementer. Mod
v. er den tidligere kirkes gotiske tårn delvis beva
ret i det nye tårn, der krones af et højt spir. Tårn
rummet fungerer som forhal. Langhuset dækkes
af et fladspændt hvælv. Over alteret et glasmale
ri af et korsbærende lam, omgivet af freskoma
lerier, udført af Johannes Krag 1922: keruber,
engle og menighedens vandring til det ny Jeru
salem. Altertavlen har i midten et maleri af Jør
gen Roed, vandringen til Emmaus, omgivet af fel
ter med malerier af J. K. Alterstager fra 1760.
Gotlandsk kalkstensfont med nyt dåbsfad. Præ
dikestol fra opførelsestiden med malerier af evan
gelisterne og Paulus. Præsteportræt fra 1924 af
J. K. To klokker, den ældste fra 13. årh. Tårn
urets værk er formentlig fra 18. årh. Kirken er re
staureret 1959.
Ølånd sogn, Hjørring amt, se Oksholm Kirke.

Ølgod Kirke, Ribe amt (11J7). Den anselige kirke
omfatter romansk apsis, kor og skib, sengotisk
tårn samt våbenhus fra 1959. Et våbenhus i n.
samt et dobbeltkapel fra barokken er nedrevet
o. 1760. Kirken blev hovedrestaureret 1959, og
der fandtes bl. a. 171 mønter i gulvet, som datere
de kirken til 12. årh. I den romanske granitkvaderbygning er kun apsidens vindue og den gen
åbnede præstedør i koret bevaret. I sengotisk tid
fik koret hvælv og triumfmuren ændredes. To si
dealternicher er bevaret, den ene åbnet som kig
hul til alteret. Et nyt alterbord er muret foran det
opr. Renæssance altertavle med stort topstykke
og Adam og Eva-figurer yderst på fløjene. Stor
feltet er et maleri fra 1900 af H. Agersnap. To ba
rokke topstykker er anbragt bag tavlen. Lille
malmfyrfad, muligvis middelalderligt, på korets
s.-væg. Døbefonten af malm bæres af 4 kvindefi
gurer. På kummen latinsk minuskelindskrift: »I
Herrens år 1455 Ølgod Laurentii kirkes sogne
præst Hermen Mynder. Maria«. Relieffer af Skt.
Laurentius, en biskop m. m. Sydtysk dåbsfad fra
o. 1550 med syndefaldsscene. Barok fontehim
mel. Stort korbuekrucifiks fra 16. årh. på ski
bets n.-væg. Renæssance prædikestol fra 1609
med barok opgang. Senrenæssance herskabssto
le med våben for Jens Juel (død 1636) og hustru.
Flere gravminder, bl. a. træepitafium med maleri
af sognepræst Seufren Jensen (død 1616), hans 2
hustruer og i alt 17 børn, hvoraf 16 døde som små.
Øls Kirke, Randers amt (15C6). Kirken består af
romansk kor og skib med sengotisk tårn og vå
benhus. I de romanske granitkvadermure er beg
ge dørsteder og to vinduer i koret (n. og ø.) be
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varet. 1525-50 opførtes tårn og våbenhus. Tårn
rummet er ikke sat i forbindelse med skibet. Kir
ken har bjælkelofter. På alterbordet er opsat et
kors, flankeret af to sengotiske figurer, Maria og
Johannes Døber, udført af en Claus Berg-elev.
Ejendommelige alterstager fra beg. af 18. årh.,
skafterne er formet som en mand og en kvinde i
tidens modedragter. Romansk granitfont. Enkel
prædikestol fra o. 1625. Lille lysekrone fra mid
ten af 18. årh. I våbenhusets v.-side en romansk
granitgravsten med indskriften »THORI«, en
løve og en mand. S. for skibet ligger en anden ro
mansk gravsten med relief. Under kor og skib
lukkede gravhvælvinger.

Ølstrup Kirke, Ringkøbing amt (11C5). Den opr.
romanske kirke - kor og skib - har muligvis
ligget et andet sted, men er i middelalderen flyt
tet til sin nuværende plads og genopført af de
opr. kvadersten. Stenene er sat meget tilfældigt,
hvilket viser, at kirken under alle omstændighe
der blev fuldstændig ombygget sent i middelalde
ren. Et våbenhus er opført foran den gamle s.-dør.
Tårnet er opført 1949. Koret har hvælv fra renæs
sancen, skibet bjælkeloft. Renæssance altertavle
fra o. 1600 med sidevinger og topstykke. I midt
feltet et maleri fra 1903 af hovedrepræsentanten
for den tyske ekspressionisme, Emil Nolde
(1867-1956): »Kristus i Emmaus«. I topfeltet et
ældre korsfæstelsesmaleri. Romansk granitfont.
Dåbskande og alterkalk af sølv fra 1963. Ung
gotisk korbuekrucifiks på skibets s.-væg. Enkel
renæssance prædikestol med lydhimmel. Degne
stol fra o. 1600. Stort epitafium af træ i renæssan
ce ramme, genanvendt 1753. I et andet epita
fium en oval kisteplade fra 1748. En nærliggende
kæmpehøj og de gamle kirkegårdsdigers særegne
forløb har forårsaget teorier om, at kirken ligger
på et hedensk vi.
Ørridslev Kirke, Skanderborg amt (12G11).
Kalkmaleriet i triumfbuen er blandt vore ældste
og bedste romanske udsmykninger. Det roman
ske kor og skib hører til vore første frådstenskir
ker, opført o. 1100.1 det usædvanlig regelmæssige
murværk ses mod s. den opr. dør og 3 vinduer,
alle tilmurede. I vinduerne er fundet rester af
trærammer. I slutn. af 15. årh. fik kirken hvælv.
Noget senere opførtes et stort våbenhus mod s. i
to stokværk og med en usædvanlig (noget ændret)
blændingsgavl. Tårnet er skalmuret med små
sten. Kalkmalerierne er beslægtet med Jel
ling Kirkes og er mere end 800 år gamle. Mo
tivet er Kain og Abels ofring til Gud, og figurerne
er tegnet med en for datiden usædvanlig livfuld
hed. Malerierne er restaureret 1902 af E. Rothe.
Altertavle i nygotisk stil med maleri fra 1867,
Getsemane. Romansk granitfont med sjælden,
4-kantet, arkadeprydet kumme. Nyere prædike
stol under lydhimmel fra 1619. Mindetavle for
slaget ved Kalmar 1611, opsat af lensmanden
Lavers Ebbesøn.
Ørslev Kirke, Sorø amt (318). Den store kirke er
en korskirke med et romansk kor som skærings
fag. Af det romanske anlæg i kampesten er kun
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skibets langmure bevaret. Øverst viser bomhuller,
at kirken opr. har haft et usædvanlig stort lofts
rum, muligvis til bøndernes tiendekorn. O. 130025 fik kor og skib hvælv. O. 1350 byggedes to
overhvælvede kapeller til koret, hvis mure næsten
forsvandt ved gennembrydningen af arkader.
O. 1500 opførtes tårnet i v. og kort efter et nyt kor
ø. for det gamle. I s.-kapellet højgotiske kalk
malerier fra o. 1325. Tv. for vinduet et stifterbil
lede af herremanden, der rækker en model af kir
ken til Johannes Døber, til hvem den var viet.
Derunder en frise med lidelseshistorien. Th. for
vinduet Marias himmelkroning. Nedenunder er
malet den kendte dansefrise med elegante damer
og herrer i yndefuld kædedans. »Nissehuen« hørte
til datidens overklassepåklædning. På s.-væggen
fødslen, flugten til Ægypten og en verdslig bejler
færd, men muligvis af symbolsk betydning. Re
næssance altertavle fra 1625 med opr. nadverma
leri. Gotisk korbuekrucifiks fra 14. årh. Renæs
sance prædikestol, formentlig udført af samme
kunstner som altertavlen. Bruskbarok herskabs
stol fra 1649 med våben for Trolle og Rosenkrantz. Flere gravminder, bl. a. over familien
Olivarius, hvis slægt i 111 år (1663-1774) var præ
ster i kirken. I n.-kapellet 5 sarkofager og to dob
beltsarkofager af marmor samt 5 kister med fa
milien Holstein. Under kapellet en tilmuret be
gravelse for Trolle-slægten, der har ejet Holsteinborg. I Nationalmuseet opbevares flere in
teressante gotiske træfigurer, bl. a. af Johannes
Døber.
Ørslevkloster Kirke, Viborg amt (14C14). Kirken
udgør n.-fløjen af det nu fredede Ørslevkloster,
der blev anlagt o. 1200 eller før af benediktiner
nonner. Kirkens apsis, kor og skib er romanske,
mens tårn og våbenhus ligesom klosterbygninger
ne er sengotiske. Johan Rantzau gennemførte dog
1700 betydelige ændringer af de gamle kloster
bygninger, der nu fremtræder med barokke stil
træk. Kirkens romanske afsnit er af granit kvadere,
og flere tilmurede døre og vinduer kan spores.
Apsis er i nyere tid forhøjet. Kor og skib har bjæl
kelofter. På korets n.-side har der været et grav
kapel (resterne fjernet i 1950’erne, gitterdørene
bevaret) for familien Bjerregaard, der skænkede
kirkens barokinventar. Kirken er restaureret
1964-68 ved arkitekt Leopold Teschl. Den opr.
højrenæssance altertavle blev 1736 omdannet og
forsynet med vinger og figurer i akantusbarok. En
bjælke med snitværk tværs over koret minder her
om. På skriftestolen fra samme tid er anbragt en
lille ungrenæssance altertavle med nederlandske
alabastrelieffer. Romansk granitfont under en
barok fontehimmel fra o. 1740 ligesom prædike
stolen med portalfelter og statuetter. Rigt udskår
ne herskabsstole fra slutn. af 16. årh. med Lindenovs våben. I koret epitafium og gravsten over
fribytteren Mogens Heinesen, henrettet 1589,
gravsat i kirken året efter, da dommen blev om
stødt. Flere gravminder, bl. a. rester af sarkofa
ger fra kapellet. Ørslevkloster blev 1934 erhver
vet af rigsgrevinde Olga Sponneck.
Ørsted Kirke, Odense amt (20G4). Den anselige
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kirke omfatter kor, skib, tårn og våbenhus. Den
opr. romanske kirke bestod af skibet og en del af
koret. Den opr. s.-dør er stadig i brug. Ved den
østre karmsten er indsat en romansk billedkvader
med et glimrende relief af Samsons kamp med
løven og runeindskriften »Eskild i Gård skar
Samson, han dræbte løven«. Antagelig i sengotisk
tid blev koret forlænget mod ø. og hele kirken
fik hvælv. Også tårn og våbenhus er sengotiske.
De n.-s.-vendte, blændingsprydede trappegavle
på tårnet krones af pinakler, fornyet 1869. Smuk
renæssance altertavle med Kristus-maleri af
Th. Wegener. Prædikestolen fra 1598 er fra samme
værksted og smykkes med relieffer af evangeli
sterne. Sengotisk degnestol fra 1556 med folde
værk og to år yngre præstestol i ungrenæssance.
Træepitafium fra 17. årh. over medlemmer af
Akeleye-slægten (landsdommer Gabriel Knud
sen A. (død 1608), gift med Hellradt Sparre).
Tårnrummet er indrettet til gravkapel med 8 ki
ster for slægten Rantzau til Krengerup.
Ørsted Kirke, Randers Amt (16B1). Romansk
kor og skib af granitkvadere samt sengotisk tårn
og våbenhus af munkesten. På korets s.-side et
lille tilmuret »spedalskhedsvindue«. Portalernes
relieffer af mester Horder hører til de rigeste ro
manske stenhuggerarbejder i Jylland. Om den til
murede s.-dør fremstilles Saul, Kristus og synde
faldet. Den stadig benyttede n.-dør har tympa
nonfelt med Kristus og to apostle og karme med
helgener. Horder har også udført to bevarede korbuekragsten, den ene med Kristus mellem evan
gelisterne (nu i korets n.-mur), den anden ind
går i soklen under våbenhuset. Tårnet opførtes
med hvælvet underrum og arkade mod kirken,
der samtidig fik hvælvinger. Våbenhuset var opr. i
to stokværk, nu kun ét. 1826 blev et gravkapel fra
1595 for Jakob Bjørn og Anne Krabbe revet ned.

Under en gennemgribende restaurering 1951
fremdroges i skibet et kalkmaleri af en konge, ma
let o. 1400. Rigt inventar, skænket af Stenalts
ejere. Smuk altertavle fra 1638 med to stokværk
og tredelt hovedfelt med reliefskåret nadverscene
i midten. Romansk granitfont med bladranke og
mandshoved. 1613 skænkede Anne Krabbe en
prægtig kalk fra 15. årh. muligvis af svensk opr.
Ungrenæssance prædikestol. To herskabsstole
fra 1604 med rige udskæringer, portrætfigurer og
våben for J. B. og A. K. Flere smukke gravsten,
bl. a. én i korvæggen med portrætfigur af Bjørn
Andersen (død 1583) og hans to hustruer.

Øsby Kirke, Haderslev amt (8A5). Stor, anselig
kirke bestående af sengotisk langhus med kapel og
sakristi samt højgotisk tårn. Opr. stod en romansk
kirke (kor og skib) af samme længde og bredde,
men noget lavere. O. 1400 føjedes tårnet til
(forhøjet 1790-91), og godt 100 år senere blev
størstedelen af den romanske bygning nedbrudt
og en del af materialerne benyttet i det gotiske
langhus. Murene deles af stræbepiller, og der er
tilmurede døre mod n. og s., men kun vinduer mod
s. Kapel og tårnrum har arkade til skibet, og hele
kirken har hvælv. O. 1550 opførtes et lille lig
kapel på kapellets v.-side. Altertavle med ma
leri fra 1836. Kalk fra o. 1650. Romansk granit
font. Sengotisk korbuekrucifiks fra slutn. af
15. årh., korsenderne prydes af evangelisttegn.
Prædikestolen er en af landets bedste og ældste i
ungrenæssance, udført 1559. Korintiske søjler
deler stolen i 5 fag, der hver har en arkade båret af
pilastre. Disse smykkes af malede ornamenter
m. m. På pilastrene flere morsomme småbilleder
af bl. a. Fanden og hans oldemor. To smukke epi
tafier, et barok og et rokoko. Flere gravsten,
bl. a. to romanske i tårnets murværk.
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Østbirk Kirke, Skanderborg amt (12F9). Tilbage
af en senromansk kirke, opført o. 1200, er nu kun
skibets langmure. I sengotisk tid indbyggedes
3 krydshvælv, og ved skibets ø.-ende tilføjedes to
korsarmskapeller. N.-kapellet, der blev nedrevet
1856, var gravplads for søhelten, admiral, rigs
råd Peder Skram (død 1581). S.-kapellet rummer
nu 5 sarkofager for Hans Rudolf von Grabow
(død 1765) og slægt. Også tårnet er sengotisk med
pyramidespir fra 1789. Resterne af den nu for
svundne Vrold Kirke blev 1598 anvendt til det
enkle langhuskor med hvælv i sengotiske former.
Et våbenhus blev o. 1800 ombygget i klassicistisk
stil. På skibets s.-væg et kalkmaleri af Skt. Anto
nius, udført o. 1500. Desuden ses Skram’ernes
våben, en enhjørning. Smuk sengotisk altertavle,
skåret 1480. I midtskabet store figurer af Faderen
med den døde Kristus, Maria med barnet og en
bispehelgen. I inderfløjene mindre figurer af
apostlene og 4 helgener. På yderfløjene og bag
siden af inderfløjene er bevaret malerier af Kristi
lidelseshistorie og nogle helgenskikkelser. Stor
romansk granitfont med relieffer af to løver, en
drage og et menneske. Bruskbarok fontehimmel
fra 1706. God højrenæssance prædikestol fra
o. 1600 med bibelske relieffer. Lydhimmel fra
o. 1700. Rokoko pulpitur med allegorier og figu
rer. Senromansk, skriftløs klokke. I koret to grav
sten med figurer, den ene lagt over to Skram’er,
der begge døde 1566, den anden over admiralen
og hans hustru, Elsebeth Krabbe. På kirkegården
blev 1886 rejst en mindesten over Peder Skram.

Øster Hornum Kirke, Ålborg amt ( 18F5). Den an
selige kirke består af romansk apsis, kor, skib og
tårn samt sengotisk våbenhus og sakristi mod n.
Den romanske granitkvadermur er velbevaret på
n.-siden (døren, flere vinduer) og i apsis. S.-mu
ren er helt omsat. Det brede tårn, der er opført
kort efter den øvrige romanske kirke, var opr.
helt i granitkvadere, men overdelen er o. 1770 om
muret med mursten. En trappebygning gennem
bryder det overhvælvede, kvaderklædte tårnrum.
Kor og skib har gotiske hvælv. To granitsøjler og
en billedkvader stammer fra s.-portalen. Inven
taret præges af en restaurering 1937. Fløjaltertav
le fra 1604 af lutheransk type med malerier fra
1702. En altertavle fra 1895 med maleri af A.
Dorph hænger i tårnrummet. Sengotiske alter
stager. Romansk granitfont med løvefigurer og en
majuskelindskrift på latin. Prædikestol og lyd
himmel i renæssance, skåret 1604, relieffernes mo
tiver er fra ny testamente. Stort korbuekrucifiks
(på opr. plads) fra o. 1400. Lille gotisk alterkru
cifiks ved opgangen til prædikestolen. Senromansk
figurgruppe fra o. 1250, Maria med barnet, samt
en helgenfigur fra o. 1150-1200.
Østerlars Kirke, Bornholms amt (6G11). Den
kendteste af Danmarks 7 rundkirker og den stør
ste af Bornholms 4. Kirken opførtes formentlig i
beg. af 12. årh. som en stærk forsvarskirke af rå
og kløvet kamp. Til det cirkelrunde skib (dia
meter 17 m) føjer sig mod ø. et ovalt kor med al
terrunding. Skibet står som opr. med 3 stokværk,
hvorimod korets 2. stokværk tidligt er fjernet. Det
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havde fladt tag, omgivet af en murkrone med
skydeskår. Adgang hertil skete ad en trappe fra
skibets murkrone. Skibet er opbygget omkring en
svær midtpille, der i modsætning til de øvrige
rundkirker blev gjort så svær, at der blev indrettet
et lille rum i den med 6 arkader til skibet (nu dåbs
kapel). Omkring pillen løber et hvælv. Indgange
ne var som i andre kirker en n.- og s.dør, der kun
ne stænges. Fra kirkerummet fører en trappe i
murværket til de næste stokværk. 2. stokværk var
tilflugtsrum. 3. stokværk havde opr. en åben
vægter- eller skyttegang hele vejen rundt bag et
ca. 1 m højt brystværn. Skyttegangens gulv er sta
dig brolagt med kalkstensfliser og har fald ud mod
spygatter, der ledte regnvand ud gennem ydermu
ren. Gangens 2 m høje, fuldt bevarede indermur
var stokværkets egentlige facade, hvorover et keg
letag formentlig rejste sig. I midten står også her
den hule rundpille, der antagelig var ført op for at
bære et udsigtstårn over kegletaget. Muligvis har
hele forsvarsanlægget været yderligere sikret af en
høj og svær kirkegårdsmur med hjørnetårne. Af
opr. detaljer i murværket ses en række rundbuer
med lisener på apsiden. Den smukke, romanske
n.-portal er formentlig ca. 100 år yngre end ski
bet. I 16. eller 17. årh. opførtes 7 svære stræbepil
ler til støtte for skibets mure samt våbenhuset og
det nuværende kegletag, der også dækker skytte
galleriet. Over midtpillens arkader er i 14. årh. ma
let en fortløbende serie kalkmalerier. Mod n. en
omfattende dommedagsfremstilling, enestående i
Danmark. Kristus troner på 2 regnbuer, og apost
lene anført af Jomfru Maria kommer til ham. De
salige og fordømte er hentet fra alle samfunds
lag, og de døde myldrer op af gravene. Desuden er
bebudelsen og fødselshistorien skildret samt kors
fæstelsen og opstandelsen. Kirkens indre er re
staureret 1955 og en renæssance altertavle genop
stillet med nye nadvermalerier af Poul Høm. Dø
befont, orgelpulpitur, stolestader m. m. er for
nyet. Prædikestol fra 1595 med evangelisttegn.
Tæt ved kirken står et svært kampestens klokke
tårn med tømret og bræddeklædt klokkestokværk
fra 17. årh. Desuden står 3 runesten ved kirken.
Øster Løgum Kirke, Åbenrå amt (8D2). Romansk
kor og skib samt gotisk v.-forlængelse, sakristi og
tårn. De romanske afsnit er dels opført af gra
nitkvadere, dels (efter et byggestop) af rå kamp. I
korgavlen krumhugne kvadere fra en forsvunden
apsis. 3 sokkelbrud er rester efter skibets menig
heds- og korets præstedøre. Den ældste gotiske
ændring (i munkesten og genanvendte kvadere) er
formentlig nedrivningen af apsis og opmuring af
hvælv i koret. Det velbevarede sakristi har opr.
murdekorationer, hvælv samt en nu tilmuret ka
min. Samtidig med v.-forlængelsen fik skibet nyt
tag over bjælkeloftet. 1853 tilmuredes dørene, og
indgangen flyttedes til tårnet. Sengotisk skabsaltertavle fra 1500-25. I midtskabet en rig Golgatascene, derover Gudfader med verdenskuglen. I
fløjene 4 relieffer af Jesu lidelseshistorie under 2
småskabe med helgeninder. Predella med Kri
stus og 10 apostle, de 2 sidste flyttet op oven på
skabet. Øverst den opstandne Kristus, der lige
som en staffering stammer fra 18. årh. Romansk

granitfont af ranketype. Korbuekrucifiks fra o.
1500. Ungrenæssance prædikestol fra 1562, i de
opr. felter et englehoved og bladværk. Pulpitur og
orgel fra 1901. Smukt kirkeskib, fregatten »Mi
chel Koch 1778«. I tårnrummet en svær egetræsgravplade fra 1618 over sognepræst Erik Brun.
Kirken solgte o. 1900 to sengotiske sidealtertavler.

Øster Snede Kirke, Vejle amt (12J7). Romansk
kor og skib med sengotisk korsarm, tårn og vå
benhus. I den romanske granitkvaderbygning,
der muligvis har haft apsis, er begge døre beva
ret. Murenes overdele er senere ommuret med
mursten. Koret har højgotiske, skibet sengotiske
hvælv. Korsarmen på skibets s.-side er opført af
munkesten og kvadere, muligvis fra en anden kir
ke, og har spids arkade til skibet. Tårnet fra re
formationstiden har rundbue fra tårnrum til skib
og på n.-siden en fritrappe til de øvre stokværk.
Kirken er istandsat 1935. Triumfvæggen har 2
sidealternicher, og på væggen er malet et ind
vielseskors. Ejendommeligt, sengotisk kalkma
leri af en kriger med voldsom hårpragt (Samson?),
fremdraget i triumfbuen 1926. Alterbord med pa
nel fra o. 1590. Sengotisk fløjaltertavle med opr.
apostelfigurer i fløjene. Den omdannedes 1606,
men restaureredes 1935 og fik ny korsfæstelsesgruppe i midtfeltet. Stort, velbevaret korbue
krucifiks fra o. 1400. Romansk granitfont.
Prædikestol med himmel i enkel renæssance.
Klingpung fra slutningen af 18. årh. Kirken
er restaureret ved arkitekt Helge Andrea
sen 1957-66. Nær kirken ligger nogle smukke
gamle udbygninger til præstegården. Der arbejdes
på at fjerne noget nyere, skæmmende bebyggelse.
Øster Starup Kirke, Vejle amt (10D5). Kirken, der
er berømt for sine billedkvadere, består af romansk
kor og skib og sengotisk tårn og våbenhus. Ko
ret er senere forlænget. Kvadere og søjlerester fra
en forsvundet apsis viser arkitektonisk tilknyt
ning til Ribe Domkirke. En ukendt stenmester
har præsteret nogle af de ypperste granitarbejder
fra tidlig middelalder. Th. for s.-døren et relief af
Skt. Mikaels kamp med dragen. Tv. en liggende
løve. I bueslaget har to knælende mandsfigurer
været anbragt, nu i våbenhusets gavl. N.-dørens

Korbuekrucifiks, Øster Tørslev Kirke.

billedkvadere skildrer djævelen, der som en brø
lende løve går søgende omkring. På den ene sten
lukker dens gab sig om et menneskes hoved. En
anden sten (nu ved skibets sv.-hjørne) viser i næ
sten fri skulptur løven, der har fanget en mand og
bider ham i armen. I korforlængelsen er indsat
et uhyre med næb. Koret har fladt, gipset loft, ski
bet bjælkeloft og tårnrummet krydshvælv samt
spidsbue til skibet. På alteret et maleri fra 1902.
Ved siderne renæssance præste- og degnestol.
Romansk granitfont med usædvanligt båndmøn
ster. Renæssance prædikestol med himmel fra
1593. Sengotisk korbuekrucifiks. I tårnrummet en
senmiddelalderlig fløjaltertavle med Johannes
Døberen, Jomfru Maria og en bisp, topstykke og
malerier er senere tilføjelser.
Øster Tørslev Kirke, Randers amt (15D12). Kor,
skib og tårn er opført 1875-76 på en nedrevet, ro
mansk kirkes plads. En del kvadermateriale m.m.
er genanvendt, bl. a. s.-portalen med tympa
non og n.-døren. I tårnets underrum, der tjener
som våbenhus, er indmuret et groft hugget mands
hoved. Kor og skib har bjælkelofter. Malet alter
bordsforside fra o. 1770. Altertavle med smukt
snitværk fra 1670, i midtfeltet et relief fra 1876.
Fortrinligt og meget velbevaret senromansk
korbuekrucifiks fra o. 1250 i skibet. Korset indfattes af en udskåret bue og to søjler, der hviler på
et fodstykke med indskrift. 8-kantet, udskåret træ
font (samme type som Udbyneder og Kastbjerg).
Prædikestol fra samme værksted som altertavlen.

Øster Ulslev Kirke.

Øster Ulslev Kirke, Maribo amt (519). Den lille,
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fiksgruppe broderet i guld- og sølvtråd. Én døbe
font af sandsten fra slutn. af 19. årh. og én af træ
fra o. 1700. Bruskbarok prædikestol fra o. 1650
med statuetter af dyderne. Flere gravsten, den
ældste med portrætrelief fra slutn. af 14. årh.

Åkirke, Åkirkeby.
maleriske kirke består af romansk kor og skib
med en tagrytter fra 1693 over skibets ø.-gavl og et
våbenhus fra 1854 mod s. Det romanske mur
værk af munkesten har rige arkitektoniske detal
jer. Koret med en lille præstedør mod s. er ældst.
I korgavlen er et vindue bevaret (tilmuret) og
både gesimserne og gavlens trekantfelt prydes af
rundbuer og savskifter. Skibets portaler sidder i
små murfremspring, mandsdøren er stadig i brug
bag våbenhuset. Skibet har i hver side haft 3 ro
manske vinduer. Det indre har flade, pudsede
lofter. Altertavle fra 1853 med et maleri af G. T.
Wegener. Romansk døbefont fra Gotland med
sydtysk dåbsfad fra o. 1575. Højrenæssance præ
dikestol fra o. 1625. Renæssance præstestol fra o.
1600. I skibets n.-væg er 1853 indsat et gipsrelief,
kopieret efter Thorvaldsen. Flere gravsten fra
17. årh.

Østofte Kirke, Maribo amt (5F6). Romansk ap
sis, kor og skib med gotisk tårn og våbenhus samt
korsfløj mod n. fra 1656. Det romanske munke
stens-murværk har smukke dekorationer be
stående af buefriser og gesimser med mønster
muring. Begge skibets dørsteder med portalfrem
spring er bevaret. I apsis 3 rekonstruerede roman
ske vinduer. Koret fik hvælv i 14. årh., skibet lidt
senere. V.-døren i det meget svære, kvadratiske
tårn er nu hovedindgang. Korsfløjen kaldes
»Bandholmkirken« (Bandholm sogn udskiltes
først 1881 af Østofte). I koret velbevarede kalk
malerier fra o. 1400: den tronende Kristus, skab
elsen, syndefaldet, uddrivelsen, Adam og Eva ved
arbejdet m. m. Dekorationen er et interessant
studie både i middelalderens tænkemåde og drag
ter. Anselig, bruskbarok altertavle fra 1674. I
midtfeltet nadveren (frie figurer), i sidenicherne
Markus og Johannes og i topstykket et opstandel
ses-relief. Messehagel fra 1759, på ryggen en kruci
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Ågerup Kirke, Holbæk amt (2H12). Kirken rum
mer mange særdeles interessante sengotiske kalk
malerier. Bygningen omfatter romansk apsis,
kor og skib samt sengotisk v.-forlængelse, tårn,
sakristi og våbenhus. Teglmur i skibets flanke
mure mod ø. tyder på, at den romanske kampe
stenskirke har haft korsarme. V.-forlængelsen er
fra o. 1450 og tårnet fra 16. årh. N.-væggen har re
ster af en dekoration (bl. a. livshjulet) fra o. 1300.
Hvælvene i kor og skib er efter opførelsen o.
1500 rigt dekoreret. Korhvælvet er fyldt med hel
gener og helgeninder, der også optræder sekun
dært i de øvrige hvælvfag. I skibets 2. fag bl. a.
skabelsen, den hellige familie i Betlehem og flug
ten derfra. I 3. fag indtoget i Jerusalem, nadveren,
den 12-årige Jesus i templet, barnemordet, samaritanerinden, fristelsen og Lazarus. I 4. fag Get
semane, Judaskysset, fremstillingen for Kaifas,
piskningen og tornekroningen. I tårnfaget korsegangen, korsfæstelsen, nedtageisen, gravlægnin
gen og den opstandne Kristus. Den ukendte ma
lers værker kendes kun fra denne kirke. Hans fi
gurer er ubehjælpsomme, men han er en mester i at
tegne byer med tårne, og scenerne synes ofte at
være inspireret af datidens kirkelige spil, der fore
gik i byerne. Lille sengotisk fløj altertavle, skæn
ket 1509, formentlig til et sidealter for Skt. Anna.
I midtskabet en træskulptur af den hellige fami
lie, på fløjene malerier. Et tidligere alterbillede fra
1834 hænger i skibet. Gotiske alterstager. Ro
mansk granitfont. To sengotiske krucifikser.
Bruskbarok prædikestol fra o. 1630 med relief
fer. Renæssance stoleværk. Degnestol med folde
værk fra 1557. Dørfløj fra 1589 i våbenhuset og
4 gravsten, den ældste fra 1558.
Åkirke, Åkirkeby, Bornholms amt (6110). Den
store kirke er en af Bornholms ældste stenkirker,
og det meget svære tårn har formentlig været ind
rettet til forsvar i lighed med øens rundkirker.
Apsis og kor er antagelig påbegyndt o. 1150. Ma
terialet er sandsten og skifer, men efter et kort byg
gestop er skibet fuldført af det mere medgørlige
silurkalk. Det indre var på en ejendommelig måde
delt af skillemure med runde arkader. En tvær
mur kort fra v.-gavlen udskilte et smalt rum, og
tværs på denne mur, langs skibets midterakse, del
te en anden mur båret af firkantede piller skibet i
to. Væggen sluttede med en pille foran triumfbu
en, og koret var ikke delt. Murene blev forment
lig indbygget i senromansk tid for at bære de
meget tunge, bornholmske tøndehvælv. Da koret
imidlertid var for bredt til overhvælving, blev hele
planen opgivet, og først i gotisk tid fik koret
hvælv af lettere konstruktion. Skibet fik aldrig
hvælv. Tårnet er bygget i to omgange, idet den
vestligste part først er påbegyndt o. 1200 efter at
et bredt tårn med smalle sider mod n.-s. nogen tid
havde stået færdigt. I nederste stokværk bærer 4
piller 3 ø.-v.gående tøndehvælv. De to følgende

stokværk er nogenlunde tilsvarende, dog findes i
3. stokværk en skillemur med en dør, der kunne
stænges ligesom adgangen fra skib til tårn i ne
derste stokværk. Øverste etage er i tidens løb en
del ændret. Opr. har der muligvis været en mur
krone med brystværn og skydeskår over det flade
tag. Der er dog ret hurtigt kommet almindeligt
tag, og allerede i 17. årh. fandtes det nuværende,
dobbelte sadeltag (fornyet 1874 ved kirkens re
staurering). Våbenhuset mod s. er senromansk,
den fint udformede dør flankeres af to søjledelte
lysåbninger, og det indre har et svært sandstens
hvælv. Ved restaureringen blev skillemurene i ski
bet fjernet, det flade træloft fornyet, vinduerne
normaliseret og et bindingsværks-klokketårn i
kirkegårdsdiget fjernet. Klokkerne flyttedes til
tårnet, hvor en tværarkade i øverste stokværk blev
fjernet for at give plads. Rigt udskåret alterbord af
egetræ fra 1608, udført af samme mester som alter
tavlen. Foran det 4-delte storstykke er anbragt et
lille sengotisk krucifiks. Topstykket bærer Lund
domkapitels våben og rigsvåbnet. Fremragende
romansk sandstensfont fra Gotland, signeret af
Mester Sighraf. Kummen omgives af 11 relieffer
over Jesu liv, og billedfelterne indrammes af en
lang forklarende runeindskrift, begyndende med
»Dette er Skt. Gabriel, som sagde til Sankta Ma
ria, at hun skulle føde et barn.« Dåbsfad udført i
Nürnberg o. 1575. Højrenæssance prædikestol fra
o. 1610. Stort timeglas fra 17. årh. med indskrift:
»Jacobus Hartmann Sanduhrmacher in Leipzig«.
På skibets n.-væg et gipsrelief fra 1875.1 våbenhu
set et epitafium fra 1652, en gravsten med por
trætrelieffer over en lybsk fogedfamilie samt to ru
nesten med gravindskrifter.
Ål Kirke, Ribe amt (9C3). Kirken rummer en stor,
interessant dekoration af romanske kalkmalerier.
Både kor og skib i den langstrakte bygning er for
længet, koret allerede i 13. årh., skibet i gotisk tid.
Sakristi mod n., våbenhus mod s. og tårn mod v.
er sengotiske. Våbenhuset er nu ligkapel og tårn
rummet fungerer som forhal. 5 romanske vin
duer (mod n.), begge dørsteder og triumfmuren
med sidealternicher og en blændingsdekoration
er velbevarede. Koret har gotisk hvælv, skibet
bjælkeloft. Kalkmalerierne blev fundet i 1880’erne, og opr. har lange billedfriser dækket alle væg
ge i det romanske kor og skib. Billederne er malet i
første halvdel af 13. årh. og indvarsler den gotiske
stil selv om de er romanske i opbygningen. På
triumfvæggen bl. a. et Maria-billede, der forment
lig hørte til et sidealter. På skibets s.-væg opvæk
kelsen af en død mand. På n.-væggen, hvor bille
derne er bedst bevaret, Kong David, scener af den
hellige Nicolaus af Myras legende (helgen for sø
folk og rejsende) samt en livfuld frise med vold
somt kæmpende ryttere. Frisen er et interessant
tidsbillede af krigere på Valdemar Sejrs tid. Over
hver dør malede løver i lighed med dem, der fin
des i romansk stenskulptur. På korets n.-væg or
namentik og i hvælvet 4 våbenskjolde fra 1558.
Granitalterbord med et enkelt trækors. Rester af
et senmiddelalderligt alterskab er bevaret, bl. a. i
orgelpulpituret. Romansk granitfont. Barok præ
dikestol med Kristus og evangelisterne i felterne.

Romansk kalkmaleri, Ål Kirke.
Den samtidige lydhimmel er delt og brugt i gav
lene på korets stole. Klokke med minuskelindskrift fra 1431.

Åle Kirke, Skanderborg amt (12H6). Bygningens
romanske kor og skib er af granitkvadere. Begge de
opr. døre er bevaret. I sengotisk tid indbyggedes
hvælvinger. På triumfvæggen en tavle til minde
om, at hvælvingen på dette sted 11. 7. 1627 styr
tede ned over Morten Pax til Bjerregård uden at
skade ham. 1774 opførte kammerherre Holger
Sehested (død 1811) en v.-forlængelse, indrettet
som gravkapel. Det blev 1894 inddraget i kirken
og to marmorsarkofager flyttedes til et nyopført
kapel mod n., svarende til et nyt våbenhus mod s.
Tårnet er fra 1934. E. Rothe fremdrog 1905 sen
gotiske kalkmalerier fra o. 1515. På korets n.-væg
lidelseshistorien i to friser. I triumfbuen Anna
Selvtredje, Maria og Jesusbarnet (n.) samt helgen
inderne Katharina og Barbara (s.). På skibets
n.-væg Skt. Jørgen. Alterbord og -tavle fra 1894.
Romansk granitfont med 4 menneskehoveder i re
lief. Barok prædikestol fra o. 1700 med Kristus og
evangelisterne og rigt udskåret lydhimmel. Under
kor og skib en 4-delt gravkælder, i et af de to til
gængelige rum står en kobberkiste med Oluf
Krabbe (død 1728). I tårnrummet en del kiste
plader fra begravede kister. To præsteepitafier fra
17. årh. og en mindetavle over en såret ved Dybbøl
1864.
Ålum Kirke, Viborg amt (15F8). Romansk apsis,
kor og skib med sengotisk våbenhus og renæssan
ce tårn. Flere opr. vinduer er bevaret, i apsidens
ø.-vindue er 1653 indmuret en mindeplade over
Christen Skeel og hans to hustruer. Begge døre er
bevaret (den nordlige tilmuret), den sydlige med
fornem 6-søjlet portal og tympanon med Maria og
barnet, hellig tre konger og flugten til Ægypten.
Nederst er tårnet sat med genanvendte kvadere,
derover er brugt munkesten. Smukt svungne
gavlkamme i ø. og v. Under glamhullerne løber et
usædvanligt båndmønster, formentlig kopieret ef
ter herregårdsarkitekten Domenicus Baetiaz.
Tårnrummet har grathvælv og åben tårnbue mod
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skibet, der ligesom kor og apsis har gotisk hvælv.
På et muret alterbord står en tavle med et
maleri fra 1854, »Kristus på Oliebjerget«, kopieret
efter Bellini. Renæssance prædikestol fra 1601.
6 udskårne stolestader med våbenskjolde fra o.
1600. I koret et sandstensepitafium over Christen
Skeel d.y. (død 1659 under Københavns belej
ring) og 2 store figursten over Albret Skeel (død
1668) og C. Skeel d.æ. (død 1595). I tårnrummet 2
pragtfulde marmorkister med de jordiske rester
af gehejmeråd Chr. L. v. Piessen (død 1752) og
hustru. Flere af slægtens kister i en hvælving ne
denunder. I en tilmuret gravkrypt under koret står
kister med Skeel’er. I våbenhuset står 2, på kirke
gården 2 runesten.
Åsted Kirke, Viborg amt (17J9). Romansk kor og
skib, formentlig sengotisk tårn, korsarm mod s.
og våbenhus. I de romanske granitkvadermure er
korets n.-vindue og s.-døren bevaret tilmurede.
Koret har senmiddelalderligt hvælv, skibet bjæl
keloft. Det hvælvede tårnrum åbner sig ligesom
korsarmen til skibet. Kor, skib og tårn har gamle,
blytækte egetagværker. I korhvælvet ejendomme
lige ungrenæssance kalkmalerier fra 1563, bl. a.
scener fra gamle og ny testamente, portrætter af
Luther og Melanchton og aneskjolde for Iver
Krabbe til Østergård og Magdalene Banner. Al
terbordspanel fra 1590 med Anne Krabbes initi
aler. Sengotisk fløj altertavle fra o. 1520. Sideflø
jene har bevarede snitværker (Kristi fødselshi
storie og Marias død), formentlig fra Claus Bergs
værksted. I midterskabet et krucifiks fra 1948.
Meget store alterstager fra 17. årh. Romansk gra
nitfont. Prædikestol fra 1589 (opsat af M. Banner)
med bibelske indskrifter. Kirken rummer flere
minder over Østergårds adelige ejere.

Åstrup Kirke, Maribo amt (6E5). Kirken med de
mange kalkmalerier omfatter romansk kor og
skib med gotisk tårn og våbenhus. Kor og skib
smykkes af en rundbuefrise. På korets s.-side en
tilmuret præstedør i murfremspring. Flere tilmu
rede, romanske vinduer. I slutn. af 15. årh. for

højedes skibets langmure, og det fik hvælv. Tårn
og våbenhus har smukke blændingsdekorerede
gavle. Koret har bræddeloft fra 1741. På triumf
væggen rester af et kalkmaleri fra o. 1275 : den tro
nende Kristus mellem apostlene. Skibets hvælv er
dekoreret af »Elmelundemesteren« o. 1450-1500.
I ø.-faget lidelseshistorien i livfulde scener, i
v.-faget (måske udført af en elev) syndefaldet, ud
drivelsen, Adam og Eva uden for Paradis samt
den rige og den fattiges bøn. Altertavlen fra 1838
er en nyklassisk portal om et maleri af Fritz
Westphal. Senromansk døbefont af gotlandsk
kalksten. Gotisk krucifiks fra o. 1400. Bruskbarok
prædikestol med opgangsportal og lydhimmel,
skåret af Jørgen Ringnis o. 1645.1 våbenhuset en
senmiddelalderlig egetræs-dørfløj med en stor
trælås. Pengetavle med bjælde fra beg. af 18. årh.
Kirkeskib fra 1747. To series pastorum fra 18. og
19. årh.

Åstrup Kirke, Ribe amt (9D9). Kirken består af ro
mansk kor og skib med sengotisk tårn samt vå
benhus fra o. 1930.1 den romanske granitkvaderbygning er begge døre bevaret, n.-døren tilmuret
(bl. a. er indsat en sten med helgengrav fra alter
bordet). På overliggeren over korets ø.-vindue er
runealfabetet indhugget. I korets n.-vindue er der
ligeledes runer på overliggeren og desuden en
krigerskikkelse på den ene karmsten. Figuren og
alfabetet står nu på hovedet. Tårnet har kryds
hvælvet underrum, der en tid har været forhal.
Kor og skib har bjælkelofter, og triumfmuren står
urørt med en smuk triumfbue. Ungrenæssance
antemensale. Den anselige renæssance altertavle
fra o. 1625 er en 4-søjlet opbygning. I midtfeltet en
kopi af A. Dorphs maleri »Emmaus«, i sidefelter
ne malerier fra beg. af 18. årh. og i topfeltet et opr.
maleri af himmelfarten. Øverst på tavlen et lille
sengotisk krucifiks, der ligesom enkelte andre fi
gurer stammer fra en sengotisk altertavle. Ro
mansk granitfont. Smuk prædikestol på over
gangen mellem gotik og ungrenæssance, skåret
o. 1560. Degnestol fra 1684. Et epitafium fra o.
1570 er senere omdannet til series pastorum.

Moderne kirker og kirkekunst

Aså Kirke, Hjørring amt (18B13). 1967 udførte
guldsmedene Helga og Bent Exner en moderne
korsudsmykning til koret. Den består af en mønjerød jernplade på 1 x 1 m med et forniklet mes
singkors, omgivet af 36 felter. Hvert felt består af
11 lueforgyldte messingpailletter, og også mellem
rummene mellem pailletfelterne danner kors. Aså
Kirke er opført 1886-87 og er uden nogen særlig
udsmykning, hvorfor »Aså-korset« virker meget
stærkt i rummet.
Brejning Kirke, Vejle amt (10B8). Kirken er op
ført 1965-67 efter tegninger af professor Mogens
Koch. De traditionelle bygningsdele kor, skib og
tårn er samlet i ét anlæg. Kun våbenhuset,
et venteværelse og et præsteværelse rager uden
for det store, samlende tag. Planen til det cen
trale anlæg er konstrueret inden for en cirkel
som en 12-kant, hvis form træder frem i de knæk
kede gavle. Langsiderne er opstået ved, at et knæk
er skåret bort, således at anlægget er blevet 8-sidet. Planens geometri bestemmer mønsteret i
murstensgulvet, alterpodiets form, mønsteret i
altertæppet, bænkenes placering, 6-kanten i præ
dikestolen og tagets hældning på 60 grader. Fyr
retræsloftet hæver sig op i tagkonstruktionen som
en stor spidsbueformet hvælving, og samme bue
form er gentaget i vinduerne. Alterbordsplade og
prædikestol er af ubehandlet eg, døbefonten af rød
Ølands-sten. Bænkene er hvidmalede. På alter
væggen er i murværket udført et relief af »Livets

»Aså-korset«.

Træ«. Et trækrucifiks og to keramikrelieffer i
venterum og præsteværelse er udført af billedhug
geren Gunnar Hansen.

Brejning Kirke.

Christianskirken, Lyngby, Københavns amt (hjør
net af Buddingevej og Christian X’s Alle, 1G10).
Kunstmaleren Poul Høm (se også Østerlars Kir
ke) udsmykkede 1966 korvæggen over alteret med
en fremstilling af Treenigheden. Billedets centrale
skikkelse er den unge Kristus, og Gudfader ses
kun som en kontur - ud fra den tanke, at vi kun
kender Gud gennem hans søn, som han sendte
til os. Øverst svæver Helligåndsduen. En abstrakt
glasmosaik i et cirkulært vindue er 1960 udført af
Mogens Jørgensen. Kirken er opført 1940-41
efter tegninger af arkitekterne Erik Jensen
og Jacob E. Bang. Bygningen består af et lang
hus, et slankt tårn og en lille bygning med
bl. a. præsteværelse. Korpartiet er hævet 3
trin og har i gavlen en niche med muret alter
bord. Alterprydelsen er et ældre sølvkrucifiks på
nyt kors, skænket af Chr. X. Enkel prædikestol
af egetræ. Løse stole (arkitekt Kaare Klint).
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Altertavlen, Gosmer Kirke.
Gosmer Kirke, Århus amt (13G5). Den fornemme
renæssance altertavle blev 1966 stafferet og for
synet med malerier af kunstmaleren Sven Havsteen-Mikkelsen. I midtfeltet den korsfæstede, i
de smalle sidefelter de to røvere på korset og i
topfeltet en sol, der symboliserer opstandelsen.
Samtidig med malerierne til altertavlen gennem
førte kunstneren sammen med sin søn, arkitekt
Alan Havsteen-Mikkelsen, en restaurering af kir
kens øvrige inventar og en bearbejdelse af farver
ne, så der er skabt en rumlig helhed. Desuden ud
førtes to glasmosaikker til våbenhuset, og kirken

Alteret, Jægersborg Kirke.
fik ny belysning. Sven Havsteen-Mikkelsen har
bl. a. også udført nye malerier til en altertavle i
Dølby Kirke.

Grejsdal Ny Kirke.

Loftsdekoration, Hover Kirke.
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Grejsdal ny Kirke, Vejle amt (10A6). Arkitekt
Jens Malling har udført tegningerne til kirken, der
blev indviet 1962. En lang, opadstræbende tag
linie, der ender i en enkel tømret klokkestol med
et trækors, er kirkens mest markante træk. Mate
rialet til den enkle bygning er mursten, der er
kalket hvide udvendig og indvendig. Murene har
ingen egentlige vinduer, men brydes af en mæng-

Hald Ege Kirke.
de uregelmæssigt anbragte udsparringer, hvori
der er indsat glasmursten. Det indre præges af det
smukke træværk. Træloftet bæres af forgyldte dra
gere, der stræber op mod korpartiet. Over ind
gangen er anbragt et pulpitur. Alterskranke og
døbefont er udført i en sortmalet smedejernskon
struktion med egetræ. Prædikestolen er indbygget
i en tremmevæg i den ene side af korpartiet, og en
tilsvarende tremmevæg på den modsatte side skju
ler en trappe. Bag selve altervæggen, der er perfo
reret, er det hensigten at anbringe orglet, således
at menigheden modtager alle indtryk fra koret.

Hald Ege Kirke, Viborg amt (15G2). Det interes
sante kirkeanlæg er tegnet af arkitekterne Inger
og Johannes Exner og opført 1967. Bygningerne
ligger mellem en bronzealderhøj og den fredede
Hald Ege skov, og de lave, hvide betonmure føjer
sig med glimrende virkning ind i landskabets bløde
bakkelinier og skovbrynets urolige kontur. An
lægget er sammenholdt af to ca. 130 m lange, pa
rallelle mure. Arealet mellem dem er fra ø. dispo
neret som gårdhave med klokketårn, kapelbyg
ning, ankomstgård, birumsbygning, parkerings
plads og plads til præstebolig. Ankomstgården
foran kapellet er belagt med en stor roset, dannet
af jernbanesveller lagt i rullesten. Lignende mate
rialer er anvendt til gulvet i kapellet, der er et en
kelt, rektangulært rum med synlig tagkonstruk
tion. I den ene ende står et simpelt alter, i den an
den ser man gennem en stor glasrude ud mod sko
ven. Alter, prædikestol og døbefont er udført af
fyrretræssveller. Altersølv og dåbsfad er af guld
smedene Helga og Bent Exner. Kirkegården er
formet som stier, der cirkler om bronzealderhøjen,
hvorpå der er rejst et simpelt kors.
Hover Kirke, Vejle amt (10A6). Kunstneren Mo
gens Jørgensen udførte 1955 en ny loftskomposi

tion til kirken. Farverne er holdt i gult og blåt, og
de abstrakte figurer er samlet i 3 grupper eller fel
ter, der kan lede tanken hen på den gotiske ind
deling af kirkerne med hvælvingsfag. Dekoratio
nen er malet med tempera på det flade bræddeloft.
Jægersborg Kirke, Københavns amt (Søndersøvej, 1G10). Alterpartiet fra 1965 skyldes et sam
arbejde mellem 4 kunstnere. På altervæggen over
bordet hænger en cirkelrund lyskomposition af
Mogens Jørgensen. Den består af en fortinnet
messingplade med ca. 2000 små elektriske lam
per i 5 styrkegrader fra 1/2 til 3 watt. Korset og de
4 lysestager på alterbordet er udført i bronze af
Gudrun Steenberg. I korset er indsat blå glas
sten. Bordet af lys, gråblå granit er tegnet af ar
kitekterne Inger og Johannes Exner, der 1964-65
restaurerede og nyindrettede kirken. Den blev
opført 1939-41 i gotiske stilformer efter tegninger
af arkitekt P. Staffeldt Matthiesen.

Kragelund Kirke, Viborg amt (12A4). Kirken fik
1966 en moderne altertavle af kunstneren Erik
Heide (den afløste en gipskopi af Thorvaldsens
Kristus). Erik Heide arbejdede 3 år på tavlen, der
er et relief af nadveren med Kristus og de 12 apost
le. Materialet er smedejern, der står ubehandlet.
Den tilsvarende, enkle alterskranke har smalle,
gennembrudte relieffer af fugle og fisk, druer og
kornaks, der har symbolsk tilknytning til nad
veren. Det nye alterbord består af én stor granit
sten, hvori der er udhugget kvadrater. Også en ny
dør med gitter af smedejern og et håndtag for
met som en fisk er udført af Erik Heide. (Af sær
lig interesse rummer kirken desuden en rigt ud
formet, romansk s.-portal med runeindskriften
»Æse bød, Vagn ristede« på undersiden af tympanonen.) Erik Heide arbejder 1968 med udkast
til nye altertavler i Skalborg, Skinnerup og Astrup.
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Alterrelief, Kragelund Kirke.
Rejsby Kirke, Tønder amt (7A5). Loftet i koret
blev 1962 dekoreret af kunstmaleren Mogens
Jørgensen. Den abstrakte, cirkelrunde komposi
tion er holdt i sorte, hvide og grå nuancer og dan
ner en interessant kontrast til kirkens store ba
rokke altertavle.

Glasmosaik, »Livets Træ«, Skovshoved Kirke.
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Skovshoved Kirke, Københavns amt (Teglgårds
vej-Kr øyers vej, 1G11). Maleren Knud Lollesgaard har 1965-68 udført i alt 8 glasmosaikker til
kirken. I apsiden (mod v.) sidder 7 ruder i de for
holdsvis små, højtsiddende vinduer. Mosaikkerne
giver en samlet virkning, og motiverne kan både
opfattes abstrakt og figurativt. I de to yderste ru
der indgår alfa- og omega-tegnene, og ruden
midt over alteret viser et kors. De andre motiver
er Kristus, Kundskabens Træ, Duen og Livets
Træ. Over indgangsdøren imod ø. indviedes i
pinsen 1968 den største komposition, en cirku
lær glasmosaik med en diameter på 2,5 m, hvis
motiv er den opstandne, sejrende Kristus. Alle
mosaikkerne er holdt i mørk sortbrun, lys him
melblå, guld-okker og to grå farvetoner. Kirken
er opført 1914-15 efter tegninger af arkitekt Al
fred Brandt. Den består af to parallelle bygninger,
hvoraf menighedshuset udgør den ene. Tårnet
ved sø.-hjørnet har spir fra 1935. På alteret, skæn
ket af dronning Louise, står en 3-fløjet tavle med
et maleri af Axel Helsted, »Hyrdernes Tilbedelse«.

Strandby Kirke, Hjørring amt (19E12). Kirken er
opført efter tegninger af arkitekt Jacob Blegvad
og indviet 1966. Den virker ved første øjekast
stærkt utraditionel, men arkitekten oplyser, at han
i sin udformning byggede på mange elementer fra
de gamle landsbykirker: » - den knappe, sluttede
form, her udtrykt ved skibets ovale grundplan og
de svagt skrånende ydervægge - den varierede
rumoplevelse skabt ved en drejende bevægelse fra
hovedindgang til alter - brugen af falsk perspek-

tiv ved loft og sidevægges bevægelse ind mod alte
ret - den simple tagform, en skalkonstruktion af
træ - de få og gedigne materialer, vægge af hvid
kalket, groft murværk, murstensgulv, vinduer af
indmuret råglas samt inventar i eg og messing og endelig ved anvendelse af bænke en understreg
ning af menighedens fællesskab.«

Sørbymagle Kirke, Sorø amt (3F9) På det enkle,
moderne granitalterbord står kunstneren Arne L.
Hansens altertavle fra 1965. Motivet er kompo
neret over Jacob Knudsens salme »Se nu stiger
solen ...« De 3 komponenter i tavlen er forskudt i
forhold til en baggrund af guld og symboliserer
Jorden, himlen og himmerige (opstandelsen). På
bordet står mellem kirkens sengotiske altersta
ger et lille kors med korsarmene mellem Jorden
og himlen. Det er udført i stentøj og sølv med nag
legabene markeret i korsenderne og med 7 perler
i midten, én for hver bøn i Fadervor. Korset kan
drejes, således at den anden side i guld vendes ud
mod menigheden ved påske. Som paralleller til
altertavlen forsynede Arne L. Hansen stolegav
lene med 24 små billeder, der illustrerer døgnets
timer. I hver side af koret står to løse knæfald,
der understreger alterbordets funktion som nad
verbord ved altergangen.
Tvilum Kirke, Skanderborg amt ( 12A8). I prædikestolens arkader er 1956 indsat 4 billeder af kunst
maleren Ingolf Røjbæk, der er Nationalmuseets
sagkyndige i farver og har bistået ved en række re
staureringer af gammelt kirkeinventar. Malerierne
forestiller Kristus og evangelisterne to og to samt
en symbolsk ørn.

Virum Kirke, Københavns amt (Kirkebakken,
1G9). Jens Urup Jensen har siden 1958 arbejdet

Altertavlen, Sorbymagle Kirke.

på en kunstnerisk fornyelse af kirkens inventar.
1958 indviedes en ny alterudsmykning, bestående
af en gobelin, udført af Benedikte Herlufsdatter
efter forlæg af Jens Urup Jensen, der har skabt
en delvis abstrakt vision over Kristi kors på Gol-

Strandby Kirke.
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gata påskemorgen. Mørke røde og blå nuancer
omgiver et lysere parti med et kors. 1968 opsattes
tre glasmosaikker, som Jens Urup Jensen mulig
vis vil supplere med flere. Desuden arbejder
kunstneren på en ny døbefont af kobber (ventes
færdig i 1969). Kirken er opført 1937-40 efter
tegninger af arkitekt Niels Skriver og ombygget
1957-59 ved arkitekt Palle Møller. Ved ombyg
ningen tilføjedes korsarme, et nyt kor mod ø.
og et præste- og dåbsværelse ved ndr. korsarm.
Prædikestol og stolestader af oregonpine ligesom
den gamle døbefont.
Viskinge Kirke, Holbæk amt (2H6). Kunstner
inden Grete Balle udførte 1966 et nyt antependi
um med abstrakt motiv. Materialet er hør og uld
garner med enkelte guldtråde, dimensionerne
187x151 cm. Selve motivet omfatter den ene halv
del af klædet, der hænger ned foran det murede
alterbord. Den anden halvdel ligger som en ens
farvet dug på selve alterbordspladen.

Felt afprædikestolen, Tvilum Kirke.

Ordforklaring

Akantus (akantusbarok, -blade, -ranke), en urt,
der i oldtiden blev dyrket af grækerne og ro
merne. Dens fligede og takkede blade var et
yndet motiv i klassisk-antik kunst, og herfra
blev det kopieret i de romanske stenhugger
arbejder og i renæssancens, barokkens og
nyklassicismens stilarter.
alabast, en noget uren, finkornet gips, der anven
des til kunstgenstande, f. eks. relieffer.
allegori, en billedlig fremstilling af et abstrakt
begreb. F. eks. er manden med leen en allegori
på døden. Var bl. a. yndet i det 18. og 19. årh.s
malerkunst.
alterbord, det bord, hvorfra nadveren forvaltes.
Opr. havde de kristne kun et almindeligt spise
bord til deres rådighed, men så snart man fik
faste bederum og senere hen rigtige kirker,
blev det bestemt, at alteret skulle være af sten,
idet man altid havde haft den tro, at ved nad
veren blev Kristus nærværende og dermed hans
død på korset og hans opstandelse levende for
menigheden. Efter kristenforfølgelsernes op
hør (år 313) holdt de kristne messe (eller nadver,
som vi siger) på martyrernes grave i katakom
berne; da adgangen til dem blev usikker på
grund af folkevandringens uro, flyttede de
martyrernes relikvier ind under altrene i Rom
og andetsteds. Senere byggede man altertavler
ovenpå, så de reducerede alteret i forhold til
overbygningen. I flere moderne kirker er man
vendt tilbage til den oprindelige form for
alterbord ved at fjerne overbygningen og atter
gøre bordet til et nadverbord, evt. med en
beskeden udsmykning.
alterskranke, en lav skranke foran alteret. Alter
skranken er oftest halvcirkelformet og kom
bineret med et knæfald (s.d.).
altertavle, den tavle (billedopbygning), der står
på alterbordet og har trængt dette i baggrunden
som det egentlige alter. De ældste bevarede
altertavler i Danmark er de såkaldte »gyldne
altre« fra romansk tid. Om tavlens opbygning
og historie, se den historiske oversigt side 10,
14 og 16.
antemensale, alterbordsforside, hører f. eks. til et
»gyldent alter« (s.d.). Det samme som frontale,
antependium, alterbordsforhæng.
apsis (apside), halvrund udbygning på ø.-gavlen af
koret (se grundrids side 9). Forekommer også
på ø.-væggen af tværskibe. Apsisbuen er den
bueformede åbning mellem kor og apsis; den
kaldes også triumfbuen.
arkade, 1) bueformet åbning i en mur. Forbinder
nfte skibet med kapeller, tårnrum eller side

skib, sidstnævnte kan være åbent mod skibet
med en hel arkaderække, der hviler på søjler.
2) ornamental indfatning, brugt bl. a. i træskæ
rerarbejder eller som et selvstændigt dekorativt
led.
attisk, noget der stammer fra oldtiden, Attika
(Athen). Særlig brugt som betegnelse for lånte
arkitektoniske træk.
baldakin, skærm(tag) eller overdækning. Bl. a.
brugt på gotiske altertavler over figurer af
hellige personer eller hen over hele tavlen eller
alteret, (se ill. side 44). Ordet betegner også
den himmel af stof, der på fire bærestænger
bæres over den gejstlige, der bærer alterbrødet
i en procession.
baluster, lille pille eller tremme i rækværk (ba
lustrade), udformet med et eller flere pærefor
mede led.
barok, se stilepoker.
base, basis, den nederste, profilerede del af en
søjle, modsat kapitæl, (s.d.).
basilika, 3-skibet kirke, hvor midterskibet er
højere og bredere end sideskibene.
»billedstormen«. Reformationens fortalere var
modstandere af billeder i kirkerne, menighe
den skulle dyrke Gud alene. Luther selv ønske
de at bevare billeder som udsmykning og til
oplysning for menigmand (se f. eks. Vejrum
Kirke). Mange steder i udlandet blev kirkerne
imidlertid stormet og uerstattelige kunstværker
ødelagt. I Danmark fandt kun enkelte, mindre
billedstorme sted i København. Der var nær
mest tale om pøbeloptøjer, og reformationens
ledere havde ikke tilskyndet til billedødelæggelserne.
blænding (blinding), flad niche eller fordybning
i murværk, ofte benyttet i gotisk arkitektur.
Efter udformningen benævnes de højblændin
ger (ofte på tårngavle), rundblændinger, kors
blændinger m.m.
bruskbarok, se stilepoker.
ciboriealter, en opbygning over et alter bestående
af 4 søjler, der bærer en baldakin. Mellem søj
lerne anbragte man i den tidligste middelalder
forhæng, der afskærmede alteret for menig
heden når det store øjeblik var inde, hvor brød
og vin blev til Jesu kød og blod. I National
museet opbevares rester af ciborieopbygninger
fra flere romanske kirker (bl. a. Trans). Det
gik af brug allerede i romansk tid, men er
enkelte steder taget op igen (uden forhæng),
bl. a. i Ribe Domkirke, hvis ciborium er fra o.
1900. Ciborium kan også betegne et opbeva
ringskar til hostien.
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degnestol, stol hvor degnen kunne sidde under
gudstjenesten. Ordet degn kommer af det
græske ord diakon, der betyder »tjener«, dvs.
altertjener. Efter reformationen var han kirke
sanger, klokker og lærer, og fra 1739 forpligtet
til at holde skole. Titlen blev ophævet 1814.
disk, hører sammen med kalken til udstyret ved
altergangen. Disken er det fad, hvorpå nadver
oblaterne lægges.
dommedagsmotivet forekommer meget ofte i go
tiske kalkmalerier. Kristus holder dom over
menneskene, og som hovedmotiv troner han
mod øst i kirken. Ofte udgår nådens lilje og
straffens sværd fra hans mund. Kristus flan
keres af Jomfru Maria og Johannes Døber, der
knæler i forbøn for menneskeheden. Der blæ
ses i dommedagsbasuner, og de døde myldrer
op af gravene. Nogle kommer til himmels,
hvor Skt. Peter venter dem, andre bliver halet
ned i helvede af frygtindgydende djævle.
dormitorium, sovesal i et kloster.
drolerier, groteske spottebilleder, ofte af løsslup
pen karakter, i kalkmalerier.
døbefont, det kar, hvori dåben finder sted (nu
ofte forsynet med dåbsfad, s.d.). Dåben har
altid spillet en central rolle i den kristnes liv,
og døbefonten hører til det ældste inventar i
kirken, oftest udført i sten samtidig med at
kirkebygningen blev rejst. Det store flertal af
danske døbefonte er fra romansk tid. Indtil
reformationen skulle barnet ved dåben nøgent
neddyppes 3 gange i vandet, hvilket har
været bestemmende for de gamle fontes stør
relse. Se den historiske oversigt side 10-11.
dør, herved forstås selve åbningen, der lukkes med
en dørfløj.
dåbsfad, det vandfad, der anbringes i døbefonten.
Dåbsfadene blev indført, da neddypningen af
hele barnet gik af brug, og præsten i stedet
nøjedes med at overøse dets hoved med vand.
En stor del af de danske dåbsfade er udført i
Nürnberg i Sydtyskland og indførtes til Dan
mark o. 1550-1600. De er af gedigent messing
med forhøjede relieffer. Efter 1600 tog nederlandenes noget tyndere messingfade føringen.
En del dåbsfade er desuden udført herhjemme
i det 17. årh. af tin.
dåbshimmel, den himmel, som regel af træ, der
er ophængt over døbefonten. Oprindelsen
er det låg, der beskyttede dåbsvandet, som i
katolske kirker står i fonten hele året; ved dåb
blev låget hejst op over fonten.
ecclesia-figur, en figur, der symboliserer den
kristne menighed.
empire, se stilepoker.
enhedskirke, en kirke hvor kor og skib går ud i ét
og ikke består af to bygningsdele.
epistelsiden, i den katolske kirke benævnelse for
korets s.-side, hvor epistlerne (apostelbrevene)
og lektierne (de stykker af Biblen, der hverken
er epistel eller evangelium) læses op. Den mod
satte side kaldes evangeliesiden.
epitafium, mindetavle over en eller flere afdøde,
ofte en familie. Kan være forsynet med por
trætter, relieffer, våbenskjolde, indskrifter m.m.
evangeliesiden, i den katolske kirke oplæses evan
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geliet i korets n.-side, altså venstre side set fra
kirkegængerne. S.-siden kaldes epistelsiden,
evangelisterne, de 4 forfattere, der anføres som
kilder til de 4 evangelier. Man har på dem
anvendt symbolerne, der hos profeten Eze
kiel betegner de fire livsvæsener: Matthæus
betegnes med mennesket, Markus med løven,
Lukas med oksen og Johannes med ørnen, og de
udstyres altid med 6 par vinger, der symbolise
rer det overnaturlige. Symbolerne kaldes også
evangelisttegn.
figursten, gravsten med relieffigur af afdøde,
firpas, en arkitektonisk sammenstilling af 4 cirk
ler, så formen (på f. eks. et vindue) nærmest
ligner et firkløver. Erstattes de runde buer af
spidse kaldes formen et firblad.
fløjaltertavle, altertavle, forsynet med faste eller
bevægelige fløje eller døre. Typen opstod i go
tisk tid, og den mest almindelige form er den
trefløjede, bestående af en midterfløj (eller
midterskab) og to sidefløje (se også skabsaltertavle og den historiske oversigt side 14). Ill.
under Birkerød Kirke.
foldeværk, dekoration af lodrette stave, der kan
minde om tætte folder i et stykke klæde,
font, se døbefont.
fontehimmel, se dåbshimmel.
forhal, entreen i en kirke, med samme funktion
som et våbenhus, men beliggende inde i selve
kirkebygningen (skibet). Forhallen kan være
åben ind mod selve skibet.
frontale, alterbordsforside, hører bl. a. til et
»gyldent alter«. Kan også benævnes antemen
sale.
fronton, opr. gavlen på de græske templer, nu et
dekorativt galvparti midt på en facade, ofte
anbragt i et fremspring, eller over en dør eller
et vindue (se f. eks. Damsholte Kirke),
fylding, indrammet flade på dør eller panel,
gesims, vandret murfremspring under tagskægget
eller den øverste del af en væg. Ved søjleop
stillinger den del af muren (under tagskægget)
som bæres af søjlen.
gjordbue, bærende bue i en hvælving (s.d.), spændt
på tværs af rummet (sammenlign iøvrigt med
skjoldbue).
glamhul, et lydhul, der eventuelt kan lukkes med
en lem, i kirketårnets klokkestokværk.
Golgatascene, en billedlig fremstilling af kors
fæstelsen på Golgata. Disse scener ses ofte i
midtskabet i gotiske altertavler og kan være
meget rige og detaljerede snitværker (se ill.
side 25). Golgatascenen har en »god« og en
»ond« side (efter den gode og den onde røver),
henholdsvis til venstre og til højre for beskue
ren. I den gode side ses bl. a. Jomfru Maria,
grat, den kant der dannes, hvor hvælvkapper i
ribbeløse hvælv mødes (se hvælv).
gravramme, firkantet ramme af træ med skåret
indskrift, beregnet til at lægge over graven og
betegne dens omrids.
gravtræ, en billigere form for gravsten, benyttet af
den velstående middelstand. Der fandtes både
halvcylinderformede og flade gravtræer, de
sidste fortrinsvis til brug inde i kirken. Flere
er bevaret fra det 16. årh.

»gyldent alter«, en af de ældst kendte former for
alterudsmykning i Danmark. Disse altre var
lavet af udhamrede, forgyldte kobberplader,
og hele opstillingen bestod af et antemensale
(alterbordsforside, frontale) anbragt foran al
terbordet. På bordet stod et retabel (også kal
det superfrontale). Se også den historiske over
sigt side 10. (Se bl. a. Sahl og Tamdrup kirker),
hallekirke, flerskibet kirke, hvor sideskibene har
samme højde som hovedskibet, med fælles
tag.
halvsøjle, en søjle, der er »flækket«, så kun halv
delen stikker frem af en mur. Ofte brugt til
at adskille blændarkader. Halvsøjlen har sam
me dekorative funktion som lisener og pi
lastre.
hammerbånd, vandret bjælke, der i en trækirke
(stavkirke) ligger oven på de lodrette vægstave
for at holde disse sammen. Den berømte
Hørningplanke (se ill. side 55) er en rest af et
hammerbånd.
helgengrav, firkantet fordybning i alterbordspla
der fra katolsk tid og stadig anvendt i katolske
kirker. Rummet er beregnet til at gemme et
helgenrelikvie; herover er der muret et lille
stenlåg i plan med alterpladen. Skikken kan
føres tilbage til de romerske alterborde, der
altid var rejst over en martyrgrav.
helligkilde, kilde, hvis vand man antog havde
undergørende og helbredende kraft. I Danmark
er registreret henved 650 gamle helligkilder,
der langtfra alle ligger i nærheden af en kirke.
Mange af kilderne er nu udtørrede, men deres
historie kan i enkelte tilfælde føres helt tilbage til
bronzealderen, hvor de var offerbrønde, f. eks.
Set. Helene Kilde i Tisvilde. Ved kristendom
mens indførelse blev kristne navne ofte knyttet
til kilderne, men dyrkelsen af dem fortsatte.
Den katolske kirke udnyttede den store søg
ning, som mange af kilderne havde, og der
blev bygget kildekapeller over flere af dem. Hver
kilde havde sin særlige, undergørende dag (ofte
Sankt Hans eller Valborg aften) hvor folk strøm
mede til. Flere kirker, f. eks. Rye og Kippinge,
blev meget velhavende på grund af nærliggen
de, meget søgte helligkilder. Hvor der samledes
mange mennesker, kom handlende og gøglere
til, og der opstod store kildemarkeder. Dyr
kelsen af kilderne blev gentagne gange forbudt
af biskopperne, men søgningen fortsatte og
ophørte først helt i løbet af det 19. årh. Mange
sagn er i tidens løb blevet knyttet til hellig
kilderne.
herme, afslutning i form af et menneskehoved
eller en menneskeoverkrop øverst på en pille
eller pilaster. Hyppigt benyttet dekoration i
renæssancen.
herskabsstol, er, som navnet siger, den lokale
herremands private stolestade i kirken. Ofte
var han kirkens ejer og sad med sin familie
i den forreste stolerække, nærmest koret. Her
skabsstolen kunne være et rigt træskærerarbej
de, bemalet med våbenskjolde m.m. Der fin
des også lukkede herskabsstole, og enkelte
stormænd havde ladet stolen indrette på et
pulpitur (s.d.) med særskilt indgang, se f. eks.

Blistrup Kirke. Herskabsstolen kunne være
anbragt for sig på kirkens væg med indgang
udefra, hvilket f. eks. har været tilfældet i
Tvede Kirke, Randers amt.
hostie, i den katolske kirke det indviede alter
brød, der er Kristi legeme, som ofres til Fade
ren.
hvælv, hvælving, den hvælvede overdækning af
et rum. De oftest benyttede former er tønde
hvælv, halvkuppelhvælv (i apsis), 8-delte
hvælv, krydshvælv og stjernehvælv. De 3
sidstnævnte er gotiske typer og er udført med
ribber, hvorfor de også kaldes ribbehvælv.
Betegnelserne skyldes formen og særlig den
måde, hvorpå ribberne deler hvælvet i kapper,
hvælvkappe, det enkelte afsnit af en hvælving,
der begrænses af ribber eller grat samt gjordog skjoldbue.
højgotik, høj renæssance, se stilepoker.
højkirke, det højere hovedskib mellem de lavere
sideskibe.
indvielseskors, kalkmalede kors i en cirkel, malt
i katolsk tid på væggene de steder, hvor biskop
pen ved indvielsen gjorde korsets tegn med den
indviede olie.
jus patronatus, retten over en kirke eller et kirke
ligt embede. Byggede en stormand en kirke,
ejede han den og bestemte selv, hvem der skulle
være præst og indkasserede ofte selv kirkens
indtægter. Biskopperne i middelalderen sikrede
sig patronatet over så mange kirker som muligt
for at sikre sig store indtægter. Efter reforma
tionen overtog kongemagten jus patronatus,
men solgte den i mange tilfælde til adelen.
Frederik IV holdt således offentlige auktioner
over patronaterne under den store nordiske
krig 1700-1721.
kalk, alterkalk, er sammen med disken tilbehør
til alteret og bruges ved nadveren. Kalken er
det bæger, hvori altervinen skænkes. Tidligere
drak alle af samme kalk, men nu bruges oftest
småbægre til hver enkelt altergæst.
kam, kamtakker, kammen er gavlmurens øverste
kant, der stikker op over taget. Kammen kan
være skåret glat af, men har ofte kamtakker,
der oftest er trappeformede. En gavl med kam
takker kaldes også en trappegavl og var et
meget yndet træk i gotisk arkitektur.
kapel, tilbygning til en kirke, oftest til skibet.
Kapeller blev ofte opført som gravplads (grav
kapel) for en adelig. Kapel kan også betegne
en lille, selvstændig kirkebygning, lagt f. eks.
ved en herregård eller til brug for de valfartende
ved en helligkilde (se f. eks. under Haraldsted
Kirke).
kapitæl, hovedet af en søjle eller en pilaster, mod
sat basen. Kapitælerne inddeles efter deres
klassiske forbilleder i romanske, doriske, joniske og korentiske kapitæler. Desuden findes
mellemtyper, og endelig kan kapitælen benæv
nes efter sin form (terning-, trapezkapitæl,
brugt i romansk tid).
kapper, se hvælvkapper.
kartouche, rammeagtig ornamentik, ofte med
bøjede flige, blade, blomster, masker, fletværk
m.m., særlig benyttet i højrenæssancen.
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karyatide, bærende element (søjle) i form af en
kvindefigur, f. eks. brugt som støtte under en
gesims eller blot som dekorativt indslag.
kirkeskib, skibsmodel ophængt i kirken. Modellen
kan hænge til minde om en begivenhed eller en
person eller blot af dekorative grunde. Skikken
er særlig udbredt i Danmark.
klingpung, (klingbøjtel), en pung eller pose, an
bragt på et langt skaft. Klingpungen benyttes
endnu enkelte steder ved indsamling af kollek
ten. For at gøre menigheden opmærksom på
indsamlingen, var klingpungen forsynet med
en bjælde eller en klokke (se f. eks. Kærum
Kirke).
klokkeskat, den mest berygtede »klokkeskat« blev
udskrevet af Frederik I 1528. I hele landet blev
afleveret næsten 2000 klokker for at kongen
kunne støbe dem om til kanoner. Også Christian
IV udskrev klokkeskat 1602, og Sønderjylland
måtte under 1. verdenskrig aflevere mange kir
keklokker til Tyskland. Se Rejsby Kirke.
klokkestol, den tømmerkonstruktion, f. eks. i tår
net, som klokken eller klokkerne er ophængt i.
knæfald, lav skammel, som menigheden knæler på
under altergangen. Er ofte sammenbygget med
alterskranken.
kollekt, betegner den første, egentlige bøn af
præsten, når menigheden er forsamlet. (Latin
colligo: forsamler). Ordet betegner også ind
samling af penge i kirken.
konsol, fremspring på en mur eller en væg, be
regnet til at støtte en bygningsdel (f. eks. en
hvælving) eller en figur.
korbue, se triumfbue.
korbuekrucifiks eller lægmandskrucifiks, et stort
krucifiks, ophængt i eller over korbuen, så det
vender mod menigheden. Det hører til en af de
ældste genstande i kirkerne, fordi kor og skib i
middelalderen næsten altid var adskilt af en
mur eller et gitter, så menigmand ofte ikke kun
ne se alteret. Herhjemme gælder det f. eks. Sten
løse ogTikøb kirker. Lægmandskrucifikset hang
over lægmandsalteret, anbragt foran kormu
ren, hvor messen blev læst for menigmand,
medens kanniker eller munke samledes til
messe eller tidebøn i højkoret. Skikken holdt
sig til reformationen og mange korbuekrucifikser er bevaret i kirkerne, ofte på den oprindelige
plads, selv om mur eller gitter er faldet. Korbuekrucifikset kan være flankeret af sidefigurer.
korgitter, gitter, der adskiller kor og skib. Kor
gitteret er ikke mere almindeligt i kirkerne, men
hvor det findes er det ofte smukke træskærerar
bejder. Gitteret kunne være kronet af forskelli
ge figurer, et krucifiks m.m. (i Vester Vandet
Kirke var indsat et bornholmerur).
korsarm, sidebygning til skib eller (sjældnere)
kor. Mange større kirker blev bygget med en
korsformet grundplan (f. eks. Herlufsholm Kir
ke), således at de to sidebygninger, der dan
nede korsets arme var tilsluttet skibet mod ø.
kort før overgangen til koret.
korslam, se Kristuslam.
kragbånd, fremspringende (udkragende) profil,
særlig brugt som nederste afslutning af en bue
åbning, f. eks. i triumfbuen.
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kragsten, stenen, der danner kragbånd. (ill. s. 42).
Kristuslam, et lam med et kors eller en korsfane,
symbol på Kristus, der benyttedes i oldkirkerne
inden det blev skik at afbilde Kristus på korset.
Kristus Majestatis, et hovedmotiv i både byzan
tinsk, romansk og gotisk kirkekunst. Kristus
troner i al sin majestæt, ofte omgivet af en strå
lekrans (mandorla), evangelistsymbolerne og
måske Jomfru Maria og ærkeengle. Billedet
blev malet i apsis eller på korets ø.-væg over
alteret (se f. eks. Alsted Kirke).
krucifiks, fremstilling af den korsfæstede Kristus.
Den romanske krucifikstype viste Kristus som
den sejrende, kronede hersker. Figuren var
uden lidelse og stod ret op og ned med benene
parallelle og en nagle gennem hver fod. I løbet
af det 13. årh. ændredes denne opfattelse, og
det gotiske krucifiks viser den lidende Kristus.
Kongekronen er erstattet af tornekronen, skik
kelsen har fået en smertefuld bevægelse, og
benene er lagt over hinanden og fæstet med én
nagle. Den ældste form for krucifiks er proces
sionskorset, der efter indtoget i kirken ved
messens begyndelse anbragtes ved alteret. Bedst
bevaret er dog de gamle korbuekrucifikser.
krucifiksfigur, Kristusfiguren på et krucifiks,
krucifiksgruppe (korbue), krucifiks med sidefigu
rer (s.d.).
kvadere, natursten, tilhugget, som regel rektangu
lært, så de kan bruges til bygningsmateriale,
kvindedøren, kirkens n.-dør.
kvindesiden, kirkens n.-side. Opr. sad mænd og
kvinder strengt adskilt i hver sin side af skibet
og havde hver sin indgang. Grunden til, at kvin
derne fik n.-siden kan skyldes, at Maria-figuren i en krucifiksgruppe altid står på korsets
højre side, hvilket bliver mod n., når krucifiks
gruppen vender mod menigheden.
langhus, kirkebygning, der rummer både skib
og kor i forlængelse af hinanden og uden ydre
markering af overgangen mellem de to kirke
afsnit.
langhuskor, korpartiet i et langhus. Langhuskoret
blev i gotisk tid opført mange steder som en
ø.-forlængelse af skibet til afløsning af det
romanske kor.
langkirke, se langhus.
lektorium, betyder opr. læsepult, eller stedet, op
bygningen, hvorfra al oplæsning foregår. Lek
torium er anbragt i triumfbuen eller oven på
korskranken i indgangen til koret. De ældste
lektorier har virket som en flere meter høj
spærring foran triumfbuen og har haft læse
pulte i evangelie- og epistelsiden. Herfra læste
præsten for menigheden, og foran muren har
sikkert stået et lægmandsalter, idet hovedalteret
var skjult for menigheden. Efterhånden udvik
lede lektoriet sig til den form for prædikestol,
vi kender i dag, for endelig at flytte væk fra
triumfbuen. Enkelte steder, f. eks. i Tise og
Ulfborg kirker, er prædikestolen bevaret som
lektoriestol.
lisén, flad, retkantet murpille uden kapitæl og
base, sammenlign med pilaster.
Louis XIV-, XV- og XVI-stil, se stilepoker,
lydhimmel, en baldakin af træ, anbragt over

prædikestolen til forbedring af lydforholdene,
så præstens ord bedre kan høres. Lydhimlen
kan også være opsat af rent dekorative grunde,
lykkehjulet eller livhjulet. Et motiv, der er benyttet
i kalkmalerierne til at skildre livets gang. Et
hjul slynger 4 mænd rundt, og han, der er på
op, siger f. eks. (som i Tingsted Kirke): »Jeg
vil være konge,« den øverste på hjulet: »Jeg er
konge,« han, der er på vej ned : »Jeg var konge,«
og den døde mand nederst : »Jeg er uden konge
dømme, således forgår verdens herlighed.«
lægmandsalter, mindre alter, opstillet for menig
heden, se lægmandstavle.
lægmandskrucifiks, se korbuekrucifiks.
lægmandstavle, mindre tavle, der som pendant til
hovedaltertavlen stod i skibet foran menighe
den. Lægmandstavlen har kunnet stå foran en
mur eller et lektorium, der spærrede for menig
hedens udsyn til koret (den katolske messe
krævede ikke menighedens deltagelse, det var
en sag for præsten, evtl. munkene alene). Se
f. eks. Stenløse Kirke.
Majestas, se Kristus Majestatis.
majuskler, de store bogstaver i det latinske alfa
bet, modsat minuskier. Indskrifterne på f. eks.
altertavler skiftede o. 1400 fra majuskler til
minuskier.
mandorla, ellipse- eller mandelformet strålekrans,
der kan omgive billeder af Kristus. Ofte benyt
tet i kalkmalerier, hvor Kristus afbildes som
verdensdommer eller som en velsignende kon
geskikkelse.
mandsdøren, skibets s.-dør.
mandssiden, kirkens s.-side, der var forbeholdt
mændene, mens kvinderne sad mod n. Mændene sad muligvis mod s. på grund af Johannesfigurens placering i en krucifiksgruppe. Apost
len Johannes står altid på korsets venstre side,
som vender mod s. når gruppen er vendt mod
menigheden.
messehagel, opr. en klokkeformet klædning med
hul i midten til hovedet. Senere blev siderne
stærkt opslidset. Messehagel bruges mest til al
tergang. Stammer fra den katolske kirke.
messeklokke, lille klokke, der blev brugt ved den
katolske messe. Klokken hang over koret, ofte
i et lille spir, messespiret. Rebet til klokken
var ført gennem et hul i hvælvingen så ringnin
gen kunne udføres inde fra koret og således hol
de menigheden i kirken orienteret om messens
forløb. Messeklokker findes endnu i flere
kirker, særlig i Sønderjylland.
messespir, et lille spir over koret eller skibets ø.gavl, hvor en klokke til brug ved de katolske
messer kunne hænge. Se f. eks. Ullerslev kirke,
minuskel, de små bogstaver i det latinske alfabet,
modsat majuskel.
monolit, genstand, udhugget i én sten, (f. eks. en
døbefont eller et tympanon).
monstrans, mindre beholder til opbevaring af
nadveroblater i den katolske kirke.
monstranshus, monstransskab, skab eller skabslignende, ofte meget rigt prydet opbevarings
sted for monstransen og kirkens hellige kar.
Monstranshuset kunne være et anseligt træ
skærerarbejde, som f. eks. Haraldsted Kirke.

nonnepulpitur, pulpitur langs væggene i kloster
kirker, brugt som pladser, hvor nonnerne kunne
sidde afsondret fra menigheden, som sad nede i
skibet. Nonnepulpituret havde oftest indgang
direkte fra klosterbygningerne.
»nådestolen«, gengivelse af Faderen, Sønnen og
Helligånden, et ofte benyttet motiv i kalkmale
rier og træskærerarbejder. Gudfader sidder
med sin martrede søn i armene mens Hellig
åndsduen enten er anbragt over dem eller of
test mellem Faderens mund og Kristi hoved for
at betegne forbindelsen de tre guddommelige
personer imellem.
overkirke, kirkerum ovenover den egentlige kirke
(kor og skib), der således bliver i to etager. Ind
retningen kunne skyldes, at en stormand ville
sidde for sig selv og ikke blandt den øvrige me
nighed (se Ledøje Kirke). Indretningen er mu
ligvis også forekommet i enkelte klosterkirker,
så nonner og lægfolk sad adskilte.
palmet, viftelignende plantemotiv, hvor de glatte
bladflige ofte udgår fra en blomsterkalk. Den
franske lilje er en palmet.
paralleller, parallelbilleder. Helt tilbage til old
kirkens katakombemalerier og sarkofager drog
man ofte paralleller mellem det gamle og ny
testamente, således at begivenhederne i gi.
testamente blev betragtet som forløbere for Jesu
livshistorie. Dette syn holdt sig gennem hele
middelalderen og senere. Parallellerne er bl. a.
brugt i kalkmalerierne, f. eks. kobberslangen i
ørkenen (4. mosebog, kap. 21) = korsfæstelsen,
Jakobs drøm (1. mosebog, kap. 28) = Kristi
himmelfart, Jonas siuges af hvalen (Jonas’ bog,
kap. 2) = Kristi nedfart i dødsriget. Det gælder
derimod ikke de ofte anvendte motiver som
skabelsen, Adam og Evas historie, Kain og
Abel, der taler for sig selv.
passionsscener, fællesbetegnelse for alle billed
lige gengivelser af lidelseshistorien.
patronat, se jus patronatus.
pengetavle, skuffelignende tavle på et skaft, brugt
ved pengeindsamling i kirken (sammenlign
med klingpung).
pieta, fremstilling af Jomfru Maria med den døde
Kristus i armene. Ordet betyder fromhed,
medfølelse.
pilaster, retkantet væg- eller murpille med kapitæl
og base, i modsætning til lisenen (s.d.). Også
meget benyttet i træskærerarbejder.
pinakler, små spir eller spirlignende opsatser,
anbragt f. eks. på en stolegavl, en husgavl eller
på overkanten af en altertavle.
piscina, betyder på latin fiskedam, men bruges
som betegnelse for et vandafløb. Det findes ikke
mere i brug. Det kan have været indrettet som
afløb for vandet fra døbefonten, eller som afløb
for det vand, der blev brugt til rensning af f. eks.
alterkalkene. Piscina findes da altid i koret,
portal, indramning omkring en dør.
postament, fodstykke, f. eks. under en altertavle,
en prædikestol, en søjle (må ikke forveksles
med basen) eller under en statue.
predella, fodstykke til en altertavle, fortrinsvis af
skabs- eller fløjtype.
processionskrucifiks, lille krucifiks, der blev båret
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forrest, eventuelt på en stang, i katolske pro
cessioner.
prædikestol, den stol eller pult, hvorfra præsten
taler til menigheden. Ligesom alteret opr. kun
bestod af et almindeligt bord, var prædikesto
len blot en løs stol, der stod i koret. Til op
læsning af skrifterne havde man læsepulte
mellem kor og skib (se evangelie- og epistelside).
Efterhånden flyttede præsten også hen mellem
kor og skib, når han skulle prædike, og lektoriet
opstod. Herfra udviklede prædikestolen sig i
løbet af gotikken til den form, vi kender i dag.
Prædikestolen anbringes nu i skibet, oftest i
s.-siden. Se også den historiske oversigt side
14 og 16.
præstedør, dør i koret, til brug for præsten,
præsterækketavle, se series pastorum.
præstestol, stol til brug for præsten under guds
tjenesten. Som pendant til præstestolen blev
ofte stillet en degnestol til degnen.
pulpitur, galleri langs en eller flere af skibets væg
ge. Det er hyppigst anbragt ved v.-væggen og
kan f. eks. have været indrettet som privat loge
(herskabsstol) for en adelig, for at give plads
til orglet eller blot for at give menigheden flere
siddepladser.
reformationen, overgangen fra den katolske til
den protestantiske (eller lutheranske) kirketro.
Skete officielt i Danmark 1536. Se under Rye
og Birkende kirker.
refugium, et sted hvor man kan trække sig tilbage
til hvile og meditation.
relikvie, levning af en helgen (eller blot en rest af
hans formodede klædning eller andre ejendele),
en formodet splint af Kristi kors eller lignende,
der i den katolske kirke anses for at have under
gørende kraft. Relikviedyrkelsen spores til
midten af det 2. årh., idet de kristne bad ved
martyrgravene på årsdagen for martyrens død,
jfr. de gamle kalendere med alle helgennavne.
Relikviedyrkelsen blev afvist af Luther og den
protestantiske kirke.
renæssancen, se stilepoker.
retabel, retabulum, overdelen eller sætstykket til
et »gyldent alter«. Den del, der var anbragt
på alterbordet, mens antemensalet (frontalet)
dækkede bordets forside.
ribbe, fremspringende kant på undersiden af en
hvælving. Ribben går diagonalt op under hvæl
vet og er sammen med gjord- og skjoldbuerne
konstruktionens bærende led.
risalit, fremspring, midterpartiet eller sidepartiet
på en facade, der er trukket lidt frem i hele byg
ningens højde. Understreges ofte yderligere
ved tagkonstruktionen. Kan f. eks. afsluttes
med en fronton. (Se Damsholte Kirke, ill.
side 30).
rokoko, se stilepoker,
romansk, se stilepoker.
sakristi, tilbygning oftest på korets n.-side, hvor
præsten kan opholde sig og hvor alterkar, mes
seklæder m.m. opbevares. Sakristiet kan dog
også være indrettet i en del af selve koret, f. eks.
bag alteret (nogle steder er apsis afskilt til sa
kristi). Der er i reglen kun adgang til sakristiet
fra koret, og særlig tidligere fungerede det som

138

kirkens »skatkammer«, hvor kirkekisten, pen
ge. vigtige breve, skøder o.l. blev opbevaret,
»salvator mundi«, latin for »Verdens frelser«,
series pastorum, præsterækketavle, en tavle med
navnene på de præster, der har virket ved kir
ken.
sidealter, mindre alter, viet til Jomfru Maria eller
anden helgen. I katolsk tid fandtes sådanne altre
i næsten alle kirker, og ofte var to placeret i
hver sin sidealterniche i triumfvæggen, så de
flankerede triumfbuen. I større kirker kunne
der stå hele rækker af sidealtre i sideskibene,
i enkelte af vore domkirker var der op til et
halvt hundrede. En gotisk sidealtertavle er
bl. a. bevaret i Halk Kirke.
sidealterniche, niche i en mur eller en søjle til et
sidealter. I mange kirker er sådanne nicher stadig
bevaret fra katolsk tid.
sidefigurer, de to figurer, der kan flankere et kru
cifiks, så de danner en krucifiksgruppe. Figu
rerne forestiller altid Jomfru Maria og apostlen
Johannes, Maria på Kristi højre side (t.v. for
tilskueren) og Johannes på den modsatte side,
sjælemesse, messe for en afdød (sjæl),
skabsaltertavle, altertavle, der kan lukkes som et
skab. Typen stammer fra gotisk tid og havde to
- eller på større tavler fire - bevægelige fløje.
Når der ikke var gudstjeneste, blev fløjene, der
ligesom hovedskabet kunne rumme udskårne
figurer, lukket for at beskytte træskærerarbej
det. Fløjenes bagside, der da vendte ud mod
beskueren, var oftest bemalede. I fastetiden
lukkede man for figurerne, således at bagsi
derne af fløjene med billeder af Kristi lidelse
kom frem. Kirkeåret bestemte, hvilke billeder
menigheden skulle have for øje.
skifter, skiftegang, forbandt, den måde, munke
stenene eller murstenene lægges på. Ste
nene lægges som løbere (på langs af muren)
eller bindere (på tværs). Munkeskiftet består
af to løbere, afbrudt af én binder. Polsk skifte
har skiftevis løber og binder. Blokskifte har
ét lag sten udelukkende af løbere, det næste
lag af bindere o.s.v. I krydsskifte er der sørget
for, at fugen mellem løberne i et blokskifte
ikke falder lodret over eller under de omliggen
de lag løbere. Rulskifte har binderne sat på høj
kant.
skriftestol, en lukket stol, nærmest som et skab,
hvor præsten kunne sætte sig ind og påhøre
skrifte gennem et gitter med forhæng. Refor
mationen fordømte det misbrug, der kunne
opstå, når kirken fik kendskab til menneskers
intimeste liv, men skriftemålet blev alligevel
beholdt i den protestantiske kirke. Det var
dog ikke en tvang, men en åndelig hjælp,
dog skulle man dagen før en altergang stille til
skrifte. Denne skik endte med kun at blive en
indtegning til altergangen. Nu er skriftemålet
oftest blevet til, at præsten i en kort skriftetale
i forbindelse med altergangen giver syndsfor
ladelse. Skriftestolene er nu forsvundet i næ
sten alle danske kirker - eller omdannede til
præste- eller degnestol.
sokkel, den nederste del af en mur, hvis denne er
udført som et fremspring eller er i et andet ma

teriale end den øvrige mur. Er da som regel ud
ført med skråkant eller profileret. Må ikke for
veksles med postament.
solgisel, en spids oval af stråler (mandorla, s.d.),
der ofte omgiver fremstillinger af Jomfru Maria,
stående på måneseglen med Jesusbarnet i sine
arme (efter Johannes’ Åbenbaring, kap. 12).
spedalskhedsvindue, eller lydhul, lille vinduesagtig åbning, der stadig kan ses (tilmuret) i man
ge korvægge. I middelalderen udelukkede man
så vidt muligt de spedalske fra den øvrige befolk
ning ved anbringelse i de såkaldte Skt. Jørgensgårde. Man ville ikke have de smittefarlige
mennesker ind i kirkerne, men for at de allige
vel kunne få del i messen og nadveren, indret
tede man det lille hul i koret, lavtsiddende, fordi
nadveren modtages knælende. I Skt. Jørgens
bjerg Kirke ved Roskilde havde man et helt
aflukke i tårnet til de spedalske.
stiftelsen, kirkens oprettelse. Til en kirke kræve
des ikke blot penge og materiale til opførelsen,
men også indtægter til driften (præsteløn, ved
ligeholdelse). Kirkerne blev ofte opført på privat
initiativ, ved at en velhavende mand (stifteren)
betalte opførelsen og skænkede gods til at dække
de løbende udgifter. Kirkens opførelse kunne
dog også være en fælles sag for sognets beboere,
stifterbillede, billede af den person, der stiftede
kirken. Ofte er det en stormand, der afbildes
med en model af kirken, som han knælende
rækker frem mod Gud, hvis hånd kommer ud
af en sky. Bagved kan kirkens biskop stå.
Vort berømteste stifterbillede findes i Fjenneslev Kirke.
stilepoker, stilarter, stilperioder. De skiftende
stilarter i kunst og arkitektur kan ikke fast
lægges nøje rent tidsmæssigt. Der har, ligesom
i nutiden, været tale om glidende udvikling,
og meget befinder sig på overgangsstadiet mel
lem to stilarter. Desuden er der sket lokale på
virkninger, hvilket til tider kaldes landlig
stil (f. eks. landlig renæssance). Også den geo
grafiske beliggenhed spiller ind, idet stilperio
derne skifter senere i Jylland end på Sjælland
og Øerne. Stilpåvirkningerne er kommet til os
sydfra (den engelsk-normanniske arkitektur
dog fra England o. 1100), og stilarterne har
været 100 år eller mere om at slå igennem her
hjemme efter at være opstået i de latinske lande,
særlig Italien. Tidsangivelserne i følgende liste
må derfor ikke betragtes som absolut faste:
Romansk stil, o. 1075,1250 (senromansk
o.l 150-1250).
Gotisk stil, o. 1250-1550 (unggotisk o. 12501300, højgotisk o. 1300-1425, sengotisk o.
1425-1550).
Renæssance, o. 1550-1630 (ungrenæssance o.
1550-1580, højrenæssance o. 1580-1610, sen
renæssance o. 1610-1630).
Barok, o. 1630-1740 (bruskbarok o. 1630-1660,
enevoldsbarok eller Louis XIV-stil o. 16601740).
Rokoko eller Louis XV-stil, o. 1740-1770.
Nyklassicisme eller nyklassisk stil, o. 17701850 (Louis XVI-stil o. 1770-1800, empire
o. 1800-1850).

Stilkopiering efter o. 1850 (nyromansk, ny
gotisk).
Moderne efter o. 1900.
stolestader, stoleværk, de stole, menigheden sidder
på i skibet. Opr. stod menigheden op ved guds
tjenesten, og i den romanske kirke fandtes så
vidt vides ingen siddepladser (muligvis murede
bænke langs væggene nogle steder). Præsten
og senere degnen havde stole, og en lokal herre
mand kan med tiden have opstillet en stol til
sig selv. Chr. IPs kirkelov af 1521 befaler, at
alle stole og bænke i kirkerne skal fjernes und
tagen dem i koret. Først efter reformationen
vinder stolestader for alvor indpas i kirkerum
met. Den mest almindelige form for stoleværk
består af faste bænke, opstillet i rækker med
front mod koret. Det var finest at sidde forrest,
så her satte den lokale herremand sig (se her
skabsstol). Gamle kaldsbøger beretter om en
mængde stridigheder i menigheden om stole
rangen. Ud mod midtergangen har bænkene
ofte gavle med snitværker og ejerinitialer. Stole
staderne kan være (og var det særlig tidligere)
lukket med låger af hensyn til trækken i kirken
- og måske fordi det blev anset for fornemt.
syld, syldsten, fundament, f. eks. af rå kampesten
under den egentlige mur. Benyttedes også un
der de yngste trækirker, så plankerne ikke som det tidligere var brugt - skulle graves ned
i jorden, hvor de kunne rådne (se f. eks. Jel
ling Kirke).
tagstol, det samme som tagværk. Åben tagstol
vil sige, at der ikke er lagt loft, men at rummet
står åbent op til tagværkerne.
tagværk, den tømmerkonstruktion, der bærer
tagdækningen. Tagværket består af 1) vandrette
bjælker fra mur til mur. De bærer loftsbelæg
ningen og holder sammen på konstruktionen.
Oven på murkronen hviler bjælken på en eller
flere 2) murlægter eller murremme, der går på
langs af muren. Selve tagrejsningen består af
3) spær (det skråtstillede tømmer, der bærer
tagdækningen). Spærene hviler nederst på
loftsbjælken eller på 4) spærsko, der ligesom
bjælken ligger på tværs over murlægterne.
Spærene støttes af lodrette 5) spærstivere og
holdes foroven sammen af vandrette 6) hane
bånd. De enkelte, trekantede spærkonstruk
tioner er indbyrdes forbundet med tynde
lægter for at støtte dem og danne grundlag for
tagdækningen.
tiende, kirkeafgift eller kirkeskat. Tiende betytyder en tiendedel af afgrøden og betaltes i
Danmark allerede i det 12. årh. Tienden bestod
af korn, tiendekorn, som blev opbevaret på
kirkernes lofter, i kirkeladen (hvoraf der endnu
findes nogle), eller et andet praktisk og sikkert
sted. Tienden deltes i tre portioner, en til bi
skop, præst og kirke. Kornet blev leveret utærsket, så myndighederne også kunne få strået.
Efter reformationen gik tienden til konge
magten, der senere (sammen med jus patronatus) gav eller solgte den til adelen. Fra det 18.
årh. kunne tienden erlægges i rede penge eller
med en sum én gang for alle. Ved grundloven
af 1849 søgtes kirkens forhold ordnet, men pro
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blemerne om ejerforhold og afgifter voldte
store vanskeligheder. Al tiende afløstes 190816 gennem Tiendebanken, og præsterne kom på
statsløn. 1919 indførtes kirkeskat samtidig
med, at præstegårdens jorder udstykkedes. Kir
kerne overgik de følgende år til selveje og de
tidligere ejere modtog obligationer for den kapi
taliserede værdi.
tralværk, tremmeværk, gitterværk af træ eller me
tal, f. eks. messing. Kan være anbragt i ræk
værk, et korgitter eller i sjældnere tilfælde i en
altertavles vinger og topstykke.
triumfbue, korbue, den bueformede åbning (ar
kade), der forbinder kor og skib. Triumfbuen
kan være formet som en portal.
triumfvæg, korvæg, væggen, der adskiller kor og
skib, og hvori triumfbuen sidder.
tumba, fornemt gravmæle, anbragt over jorden
(gulvet) inde i kirken (f. eks. dronning Margre
thes gravmæle i Roskilde Domkirke).
tværskib, tværgående tilbygning til hovedskibet,
i modsætning til sideskibet, der ligger parallelt
med hovedskibet.
tympanon, det halvcirkelformede felt, anbragt
i muren som overligger over en døråbning.
Det romanske tympanon er ofte udhugget i én
sten og smykket med relieffer eller kors, (se ill.
side 109).
tøndehvælving, hvælving, der ikke er halvkugle
eller kuppelformet, men kun består af én bue
f. eks. en halv tønde.
tørninglensk tårn eller -spir. Tårntype (fire tårn
gavle mellem spiret), der stammer fra Tørning

Len, mellem Kolding og Åbenrå (se ill. side 29
af Brøns Kirke).
vandnæse, skråkant med udhulet underside, an
bragt på en mur for at tvinge regnvandet til at
løbe af i stedet for at sive ned ad hele muren,
vederlag, det sted, hvor en bue hviler, svarer til
kragbånd (s.d.) eller kragsten.
»Veronicas svededug«, et motiv, der flere steder
er benyttet i kalkmalerier. Motivet stammer
ikke fra ny testamente, men er en legende:
Da Kristus bærer korset til Golgata, møder en
kvinde, Veronica, optoget. Hun ser, at Kristi
driver af sved og tørrer hans ansigt i et tørklæde
(en svededug). Kristi ansigtstræk afsættes på
klædet og er ikke siden til at fjerne.
vinger, sidestykker, anbragt på f. eks. en altertavle.
Særlig i barokken udviklede vingerne sig til
store, fremtrædende prydelser.
volut, spiralformet ornament, især brugt på joniske og korentiske kapitæler.
vunder, bruges særlig som betegnelse for de sår
Kristus fik på korset af naglerne og lansen,
vælsk, vælsk gavl, svunget gavl, ofte benyttet
arkitektonisk træk i renæssancen.
våbenhus, tilbygning foran en af skibets døre. Her
kan menigheden hænge sit overtøj, og tidligere
blev eventuelle våben, der ikke måtte tages med
i kirken, anbragt her. Flere steder har våbenhu
set fungeret som skolestue for degnen og hans
elever. I våbenhuset blev der også holdt »kirke
stævne«, når præsten skulle forkynde forordnin
ger fra øvrigheden for sognets beboere. Derfor
findes der ofte murede stenbænke langs væggene.

København og købstæderne

Nogle seværdige kirker i København

Gamle kirker
Christianskirken. Indviet 1759. Strandgade, Chri
stianshavn.
Garnisons Kirke. Indviet 1706. Set. Annæ Plads.
Helligåndskirken. Indviet 1732. Amagertorv.
Holmens Kirke. Indviet 1619. Holmens Kanal.
Trinitatis Kirke. Indviet 1656. Købmagergade.
Vor Frelsers Kirke. Indviet 1696. Prinsessegade,
Christianshavn.
Vor Frue Domkirke. Indviet 1829. Nørregade.

Nyere kirker
Allehelgenskirke. Indviet 1932. Lergravsvej, Ama
ger.
Skt. Andreas Kirke. Indviet 1901. Øster Farimagsgade.
Bethlehemskirken. Indviet 1938. Aaboulevarden.
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Eliaskirken. Indviet 1908. Vesterbros Torv.
Esajaskirken. Indviet 1912. Malmøgade.
Frederiks Kirke. (»Marmorkirken«). Indviet 1894.
Bredgade.
Grundtvigskirken. Indviet 1940. På Bjerget, NV.
Jesuskirken. Indviet 1891. Valby.

Nyeste kirker
Adventskirken. Indviet 1944. Sallingvej.
Bellahøj Kirke. Indviet 1962. Frederikssundsvej,
Brønshøj.
Børnekirken. Indviet 1962. Rødovre.
Emdrup Kirke. Indviet 1961. Ved Vigen, NV.
Præstebrokirken. Indviet 1966. Herlev.
Stengård Kirke. Indviet 1962. Gammelmosevej,
Gentofte.
Utterslev Kirke. Indviet 1963. Utterslevvej.

Nogle seværdige kirker i købstæderne

Esbjerg, Treenighedskirken. Indviet 1961.
Fredericia, Trinitatiskirke.
Haderslev, Domkirken.
Helsingør.
Skt. Mariæ Kirke.
Skt. Olai Domkirke.
Herning.
Fredens Kirke. Indviet 1963.
Skt. Johannes Kirke. Indviet 1955.
Hjørring, Skt. Catharina Kirke.
Holstebro, Nørrelands Kirke. 1. etape indviet 1967.
Horsens, Klosterkirken.
Kalundborg.
Køge.
Maribo.
Domkirken.
Skt. Birgittas Kirke.
Middelfart.
Nakskov, Skt. Nikolaj Kirke.
Nyborg.
Nykøbing Falster.
Næstved.
Skt. Mortens Kirke.
Skt. Peders Kirke.
Odense.
Bolbro Kirke. Indviet 1961.
Skt. Hans Kirke.
Skt. Knuds Domkirke.
Munkebjerg Kirke. Indviet 1961.
Randers.
Skt. Clemens Kirke. Indviet 1963.
Skt. Mortens Kirke.
Ribe.
Domkirken.

Skt. Katharinæ Kirke.
Ringsted, Skt. Bendts Kirke.
Roskilde, Domkirken.
Rønne.
Silkeborg, Mariehøj Kirke. Indviet 1958.
Skanderborg, Slotskirken.
Skive, Gamle Kirke.
Skælskør, Skt. Nikolaj Kirke.
Slagelse, Skt. Mikkels Kirke.
Sorø, Cistercienserkirken.
Store Hedinge.
Stubbekøbing.
Svendborg, Skt. Nikolaj Kirke.
Sæby.
Thisted.
Tønder.
Vejle, Skt. Johannes Kirke. Indviet 1941.
Viborg.
Domkirken.
Søndre Sogns Kirke.
Vordingborg.
Åbenrå.
Åkirkeby.
Ålborg.
Skt. Budolfi Domkirke.
Skt. Markus Kirke. Indviet 1933.
Vor Frue Kirke.
Århus.
Skt. Clemens Domkirke.
Fredens Kirke.
Langenæs Kirke. Indviet 1966.
Skt. Lukas Kirke. Indviet 1926.
Møllevang Kirke. Indviet 1959.
Vor Frue Kirke.
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Kort over Danmark
Med markering af landsbykirkerne

SI G N ATU R FO RK LAR ING
EXPLANATION OF SYMBOLS
ZEICHENERKLÄRUNG
Motorvej

Motel

Motorway
Autobahn

Mote!
Motel

Hovcdlandevej med nummer
National highway with number
Fernverkehrsstrasse mit nummer

Hotel, pensionat
X

Hotel, boarding-house

Hotel, Pension

Anden hovedlandevcj
Other highway
A ndere Fern verk ehrsstrasse

Restaurant, kro
T

Nümmererei hovedvej af ringere kvalitet
Numbered main road
Nummerierte Hauptstrasse geringerer Qualität

Restaurant, inn
Restaurant, Wirtshaus

Skole, sygehus, fabrik eller anden bygning
-

Vigtig bilvej
Main road
Hauptverbindungsstrasse

School, hospital, factory or other large building
Schule. Krankenhaus. Fabrik oder anderes Gebäude

Slot eller herregård
m

God bilvej
Good motor road
Wichtige Nebenstrasse

Castle or country mansion
Schloss oder Rittergut

—Kirke, kapel

Mindre god bilvej

Church, chape!
Kirche. Kapelle

Other motorable road
Nebenstrasse

Ruin

Sti
x

Wbodland track
Waldweg

Afstand i km

Ruin
Ruine

Vigtigere fortidsminde

Distance in kilometres
Abstand in km

k

I rammen angiver afstanden i km fra det på
gældende sted til nærmeste f på kortet.
In the border is given the distance in km between
the stated place and the nearest point T on the map.
Im Rahmen ist der Abstand in km vom vorher
gehenden Zeichen bis zum nächsten * -Zeichen
auf der darauffolgenden Seite angegeben.

Vindmollc
¥

Vandmølle
Watermill
Wassermühle

+•

Airfield
Flugplatz

'n

Lighthouse
Leuchtfeuer

ô

Lightship
Feuerschiff'

Railway with station or hall
Eisenbahn mit Bahnhof oder Haltestelle

Flyveplads

Bilfærge eller anden bilforende skibsforbindelsc

1 vr

Ikke bilforende færge eller skibsforbindelse
Ferry for passenger use only
Nicht benutzbare Autofähre oder Auto
schiffsverbindung

Fyrskib

Rigsgrænse
International border
Reichgrenze

Windmill
H indmühic

O

Jernbane med station eller holdeplads

Carferry or other car carrying ship
Autofähre oder andere zur Autobenutzung
zugelassene Schiffs Verbindung

Important prehistoric remains
Bedeutende vorgeschichtliche Fundstätte

Hojdc over havet i meter
113

Kanal Canal Kanal

Height in metres above the sea-level
Höhe über dem Meer in Meter

Købstad
Town
Stadt

Større stationsby
Market town
Grössere Ortschaft

Landsby, bymæssig bebyggelse
l illage
Dorf

Gard, mindre bygning
C 'olony
Siedlung

I

VEJLÆNGDER I DANMARK
Afstandene er opgivet i km og med enkelte undtagelser
udmålt af hovedveje, landeveje og offentlige biveje i
landevejsklasse, dog fortrinsvis ad hovedveje og uden
benyttelse af bilfærger.
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Anm.: Afstanden Fredericia-Lillebæltsbroen ca. 7 km. Kolding-Lillebæltsbroen ca. 19 km.
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Vejle-Lillebæltsbroen ca. 25 km.
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(Med tilladelse af Geodætisk Institut)
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Arhus

Færge mellem Hundested og Rørvig.

Store Heddinge

Stege

Sorø

111
93
91
170
138
145

Slagelse

36
97
79
73
149
115
127

Skælskør

Sjæll.s Odde

Roskilde

Ringsted

Præstø

Næstved

Nykøbing Sj.

Møns Klint

Køge

København

K orsør

Kalvehave

Kalundborg

Jyderup

Hørsholm

Hundested

Rørvig

30
Frederikssund......................
Frederiksværk...................... 30 17
Gilleleje................................. 23 45 31
Halskov................................. 120 101 118 134
Haslev.................................. 93 74 91 120 73
15 46 44 23 139 101
Helsingør..............................
9 21 21 24 114 96 24
Hillerød................................
Holbæk.................................. 77 36 53 92 63 55 93 68
43 30 13 43 131 103 57 34
Hundested............................
Hørsholm.............................
13 36 37 36 123 80 22 16
95
73 90 110 50 60 110 ; 86
Jyderup.................................
Kalundborg.......................... 119 80 97 134 49 86 134 11 10
Kalvehave............................. 131 113 130 150 86 50 139 126
Korsør................................... 124 101 118 139 4 69 139115
København (Rådhuspi.).. 39 40 57 60 107 61 47 36
70 52 69 88 72 23 i 79 1 64
Køge......................................
Møns Klint........................ 161 143 160 180 117 80 il 68 11 56
Nykøbing Sj......................... 50* 37* 21* 52* 90 88 64 i 41
Næstved................................ 114 80 96 117 50 23 118 93
Præstø.................................... 113 95 112 132 73 32 121 108
Ringsted................................ 77 54 71 92 47 19 92 68
Roskilde................................ 48 25 42 63 76 48 63 39
Rørvig................................... 43* 30* 13* 44* 97 95 57* 34*
Sjællands Odde................... 79* 111 49* 81* 108 110 93* 70*
Skælskør............................... 124 102 118 139 19 55 140 115
Slagelse.................................. 106 84 100 121 18 58 121 97
92 70 87 107 32 34 108 83
Sorø.......................................
Stege...................................... 142 122 139 159 100 61 148 135
Store Heddinge...................
92 73 90 110 93 32 100 86
Vordingborg........................ 123 106 122 143 78 43 132 119

Holbæk

Hillerød

Helsingør

Haslev

Halsskov

Gilleleje

Frederiksværk

Frederikssund

Fredensborg

Sjælland
Møn

1

66
78 50
27 103
43 63
103 143
64 131
61 70
54 1 82
133 185
33 7*
61 109
85 125

36
30
40
56
64
46
36
112
75
90

84
55
*
36*
131
113
100
152
103
135

i
96 i
116 21
118 109
124 50
25 78
57 67
148 139
111 40
102 67
100 91
77 42
48 48
118 48
130 58
124 51
106 32
93 34
129 119
79 95
114 96

113
49
103
92
143
55
72
96

87
99
60
30
135
40
18

67 1 65

71
62
73
56
38
53
123
113
101

88
142
159
72
75
70
11
67
16

107
72
117
90
45
69
47
76
97
113
15
18
32
96
93
74

38
128
94
83
81
60
32
101
117
107
i 89'
76
108
60
92

90
84
44
42
26
25
91
107
72
54
41
71
21
54

165
70
48
95
118
172
189
102
105
100
20
97
46

91
115
66
62
7
29
90
72
66
142
108
120

24
25
54
98
116
32
35
29
51
49
29

49
68
122
140
55
58
53
29
43
18

i
29
73
91
47
29
16
76
48
54

69
86
76
58
45
97
48
80

18
33 15
82 85 80
81 75 61 70
61 64 58 27 59

Anm. : Afstanden Vordingborg-Masnedø (Storstrømsbroens nordende) = ca. 6 km.

29
44
25
36
55

15
20 35
43 58 23
26 40 46 66

Årup

75
45
53
65
87
28

Svendborg

79
4
33
48
29
37
59

Ringe

Odense

24
67
19
22
36
38
49
47

Otterup

47
59
49
55
25
40
33
52
14

Nyborg

26
61
51
68
47
38
53
26
26
40

Middelfart

Glamsbjerg

73
52
70
81
3
77
48
55
68
98
31

Kerteminde

Fåborg

32
63
37
52
63
30
59
30
23
50
73
23

Knudshoved

Bogense

42
37
36
15
59
71
34
67
39
53
43
62
19

Broen (Lillebælt)

Assens.....................................
Bogense...................................
Broen (Lillebælt).....................
Fåborg.....................................
Glamsbjerg.............................
Kerteminde.............................
Knudshoved...........................
Middelfart...............................
Nyborg.....................................
Odense.....................................
Otterup.....................................
Ringe .......................................
Svendborg ...............................
Årup.........................................

Assens

Fyn

Masnedø

Nakskov

Nykøbing

Nysted

Sakskøbing

Maribo

59
16
9
48
29
35
33
42
26
18
56

75
53
49
77
24
40
39
68
41
45

24
63
23
51
48
57
42
33
69

39
27
29
24
33
18
9
45

66
25
41
10
54
26
21

54
51
60
34
40
69

16
15
44
17
21

31
30 48
19 22 31
37 12 60 34

Stubbekøbing

Kragenæs

Rødby Færge

Gedser

Bandholm.............................................
Gedser....................................................
Kragenæs...............................................
Maribo...................................................
Masnedø...............................................
Nakskov.................................................
Nykøbing...............................................
Nysted....................................... •..........
Nørre Alslev.........................................
Rødby Havn .........................................
Sakskøbing...........................................
Stubbekøbing.......................................

Bandholm

Lolland-Falster

Nørre Alslev

Anm.: Afstanden Broen (Lillebælt)-Snoghøj: 1 km.

Bornholm
Almindingen.......................................
Gudhjem............................................
Hasle ................................................
Neksø.................. .............................
Rønne ................................................
Svaneke ..............................................
Åkirkeby............................................

1

<

Almindingen
Gudhjem
Hasle
Neksø
Rønne
|
Svaneke
|

1

Anm.: Afstanden Masnedø (Storstrømsbroens nordende) Vordingborg = ca. 6 km.

22
15
13
37
23
29
28

1
12
17i21
20 23 35
15125 11 30
15 14i32 9 30
6 18 21 14 16 21
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