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J.R.G. Side 1954
T.Fam: Peder Christensen og slægt

Efterslægt til T.Fam: Peder Christensen
Omtalt fra side 812 og fremefter.

Forgængere til T.Fam: Peder Christensen
Far
Gmd. Kristen Pedersen

Fødselsdatoen er ukendt.
Død i Glibstrup, Lyhne.

NOTAT :
Adresse: Glibstrup, Lyhne, 6880 Tarm.

Børn: Peder Christensen.
Født lørdag den 25. december 1824. 

Karen Kristensdatter.
Født lørdag den 19. maj 1827. 

Povel Kristensen.
Født tirsdag den 24. marts 1829. 

Ane Kristensdatter.
Født torsdag den 2. juni 1831. 

Kirsten Marie Kristensdatter.
Født torsdag den 6. februar 1834. 

Edvard Christensen.
Født søndag den 4. februar 1838. 

Christen Christensen.
Født onsdag den 26. februar 1840. 

Niels Horsbøl Christensen.
Født lørdag den 7. oktober 1843.

Partner ;
Marie Christensdatter

Datter af Christen Andersen 
og Sidsel Povlsdatter.

Fødselsdatoen er ukendt i Lyhne.

Partnerskab.

Mor
Marie Christensdatter
Se foranstående.

Børn: Peder Christensen.
Født lørdag den 25. december 1824. 

Karen Kristensdatter.
Født lørdag den 19. maj 1827. 

Povel Kristensen.
Født tirsdag den 24. marts 1829. 

Ane Kristensdatter.
Født torsdag den 2. juni 1831. 

Kirsten Marie Kristensdatter.
Født torsdag den 6. februar 1834. 

Edvard Christensen.
Født søndag den 4. februar 1838. 

Christen Christensen.
Født onsdag den 26. februar 1840. 

Niels Horsbøl Christensen.
Født lørdag den 7. oktober 1843.



J.R.G. Side 1955
T.Fam: Peder Christensen og slægt

Partner :
Gmd. Kristen Pedersen
Se side 1954.

Morfar
Christen Andersen

Søn af Anders Lassen 
og Maren Christensdatter.

Fødselsdatoen er ukendt.

Børn: Marie Christensdatter.
Anders Christensen.
Søren Christensen.

Partner :
Sidsel Povlsdatter

Datter af Poul Nielsen 
og Anna Henrichsdatter Wraa.

Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Mormor
Sidsel Povlsdatter
Se foranstående.

Børn: Marie Christensdatter.
Anders Christensen.
Søren Christensen.

Partner :
Christen Andersen
Se foranstående.

Morfars far
Kromand Anders Lassen
Fødselsdatoen er ukendt.

Skulle efter sigende være kommet hertil som svensk Soldat. 
Blev kaldt Anders Svensker.

NOTAT :
Adresse: Lyhne, 6880 Tarm.

Barn: Christen Andersen.

Partner :
Maren Christensdatter

Datter af Christen Nielsen. 
Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Morfars mor
Maren Christensdatter
Se foranstående.

Barn: Christen Andersen.



J.R.G. Side 1956
T.Fam: Peder Christensen og slægt

Partner:
Kromand Anders Lassen
Se side 1955.

Mormors far
Poul Nielsen

Søn af Niels Poulsen 
og Sidsel Christensdatter. 

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Sidsel Povlsdatter.

Partner :
Anna Henrichsdatter Wraa 

Datter af Henrik Wraa 
og Maren Larsen.

Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Mormors mor
Anna Henrichsdatter Wraa
Se foranstående.

Barn: Sidsel Povlsdatter.

Partner :
Poul Nielsen
Se foranstående.

Morfars morfar
Christen Nielsen 

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Maren Christensdatter.

Ingen kendt partner.

Mormors farfar
Niels Poulsen 

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Poul Nielsen.

Partner :
Sidsel Christensdatter 
Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Mormors farmor
Sidsel Christensdatter
Se foranstående.

Barn: Poul Nielsen.

Partner :
Niels Poulsen
Se foranstående.



J.R.G. Side 1957
T.Fam: Peder Christensen og slægt

Mormors morfar
Henrik Wraa

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Anna Henrichsdatter Wraa.

Partner ;
Maren Larsen

Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Mormors mormor
Maren Larsen
Se foranstående.

Barn: Anna Henrichsdatter Wraa.

Partner:
Henrik Wraa
Se foranstående.

--  === 000 === --



J.R.G. Side 1958
T.Fam: Peder Christensen og slægt

Sideslægt efter Kristen Pedersen
Probandens Far. Se side 1954.

Barn (søster til T.F.P.C.)
Karen Kristensdatter

Datter af Kristen Pedersen
og Marie Christensdatter.

Født lørdag den 19. maj 1827 i Glibstrup, Lyhne

Døbt 21. Maj 1827 hjemme.

Døbt 17. Juni 1827 i Lyhne Kirke.

Faddere: Forhen Sognedegn for Kvong og Lyhne Christen
Andersen og Degnen i Grindsted Povel Christensen, Gaardmand 
Søren Christensens Hustru i Kvong og Degnen Niels Horsbøl s 
Kone i Glibstrup, som bar Barnet.

Konfirmeret 3. April 1842 i Lyhne Kirke med Opførsel 
sømmelig. Denne døvstumme Pige er confirmeret efter kongelig 
Bevilling af 1. Marts 1842.

Skal være blevet døvstum efter en skarlagensfeber.

Barn (broder til T.F.P.C.)
Povel Kristensen

Søn af Kristen Pedersen
og Marie Christensdatter.

Født tirsdag den 24. marts 1829 i Glibstrup, Lyhne
Død lørdag den 18. april 1874.
Blev 45 år.

Døbt 20. April 1829 i Lyhne Kirke.

Faddere: Afgangne Degn Christen Andersen, Christen Jensen, 
Aftægtsmand i Glibstrup. Pigen Dorthe Marie Jensdatter af 
Lyhne og Lyhne Degns Kone bar Barnet.

Konfirmeret 23. April 1843 i Lyhne Kirke med Kundskab meget 
god og Opførsel sømmelig.

Povel Kristensens Partner:
Maren Pallesdatter

Fødselsdatoen er ukendt i Østergaard, Lyhne?

Partnerskab.

Barn (søster til T.F.P.C.)
Ane Kristensdatter

Datter af Kristen Pedersen
og Marie Christensdatter.

Født torsdag den 2. juni 1831 i Glibstrup, Lyhne

Døbt 3. Juli 1831 i Lyhne Kirke.

Faddere: Gaardmand Søren Bagyd? og Hustrue fra Grindsted, 
hvilken bar Barnet, Degnen N. Horsbøl og Kone fra Thirstrup 
vare Faddere.

Konfirmeret 19. April 1846 i Lyhne Kirke med Kundskab

*.



J.R.G. Side 1959
T.Fam: Peder Christensen og slægt

udmærket god og Opførsel sømmelig.

Forlovere: Peder Johansen, Veirup, Brudgommens Fader, ?? 
Christen Boesen, Gmd. Glibstrup.

Gift i Christiansfeld. Vist ingen børn.

Barn (søster til T.F.P.C.)
Kirsten Marie Kristensdatter

Datter af Kristen Pedersen
og Marie Christensdatter.

Født torsdag den 6. februar 1834 i Glibstrup, Lyhne *.
Død torsdag den 23. marts 1871.
Blev godt 37 år.

Døbt Skjærtorsdag den 27. Marts 1834 i Lyhne Kirke.

Faddere: Gaardmand Søren Bagye? Fra Grindsted, forrige 
Sognedegn Povel Christensens Enke ibid, Ungkarl, Sognedegn 
Søren Christensens Søn Christen og hans Søster Sidsel 
Cathrine bar Barnet, de sidste af Lyhne.

Konfirmeret 30. April 1848 i Lyhne Kirke med mg i Kundskab 
og mg i Opførsel.

Forlovere: Christen Pedersen og Christen Enevoldsen.

Kirsten Marie Kristensdatters Partner:
Gmd. Enevold Christensen

Født 1846 i Glibstrup, Lyhne?
Død lørdag den 15. marts 1884.
Blev ca. 38 år.

NOTAT :
Adresse: Lyhne, 6880 Tarm.

Viet tirsdag den 12. juni 1866, Lyhne *. Han var ca.
20 år. Hun var knap 32 1/2 år. Forskellen i alder var ca. 12 år. 
Ægteskabet varede knap 5 år, afsluttet ved hendes død torsdag den 
23. marts 1871. Han levede knap 13 år efter.

Barn (broder til T.F.P.C.)
Landmand og Landpost Edvard Christensen
Se side 1249.

(102) Dha 
Barnebarn (Niece til T.F.P.C.)
Anna Margrethe Christensen
Se side 1249.

Barn (broder til T.F.P.C.)
Gmd. Christen Christensen

Søn af Kristen Pedersen
og Marie Christensdatter.

Født onsdag den 26. februar 1840 i Glibstrup, Lyhne *.
Død 1924 i Esbjerg.
Blev ca. 84 år.

Døbt 28. Maj 1840 i Lyhne Kirke.



J.R.G. Side 1960
T.Fam: Peder Christensen og slægt

Faddere: Gaardmand Thomas Madsen i Lyhne, Gaardmand Thomas 
Hansen i Glibstrup, Konen Sidsel Cathrine Sørensdatter i 
Lyhne, Konen Else Pedersdatter af Grindsted Sogn, som bar 
Barnet.

Gmd. i Aas ted, Kvong. Siden husmand i Sdr. Diger, Lyhne.
Boede sidst i Esbjerg.

NOTAT :
Adresse: 6700 Esbjerg.

Christen Christensens Partner;
Anna Petersen

Datter af Niels Petersen
og Kirstine Knudsdatter.

Født tirsdag den 11. februar 1845 i Lyhne Skole, Lyhne.

Døbt 13. April 1845 i Lyhne Kirke.

Konfirmeret Palmesøndag 1859 i Lyhne Kirke mg i Kundskab og 
ug i Opførsel.

Forlovere: N. Petersen og Christen Pedersen.

Viet tirsdag den 30. oktober 1866. Han var godt 26 1/2 år. Hun var 
godt 21 1/2 år. Forskellen i alder var knap 5 år. Ægteskabet 
varede ca. 58 år, afsluttet ved hans død 1924.

Barn (broder til T.F.P.C.)
Niels Horsbøl Christensen

Søn af Kristen Pedersen
og Marie Christensdatter.

Født lørdag den 7. oktober 1843 i Glibstrup, Lyhne *
Død fredag den 14. april 1933 i Vester Nebel.
Blev 89 1/2 år.

♦ Født samme år som Frederik VIII bliver født, lørdag den 3. juni 
1843.

Døbt 12. November 1843 i Lyhne Kirke.

Faddere: Gaardmand Thomas Madsen i Lyhne, Gaardmand Yhomas 
Hansen i Glibstrup, Gaardmand Lars Peder Knudsens Kone ibid, 
Pigen Lene Horsbøl af Thirstrup Sogn, som bar Barnet.

Konfirmeret 1. 
Kundskab og mg

Søndag efter Paaske 
i Opførsel.

i Lyhne Kirke med ug i

(SMS): Lærer i
Lærer Niels Horsbøl i Ti s trup,
Først i Børsmose, Aal Sogn, 1866-70. Fra 1870-1906 Lærer 
Kirkesanger i V. Nebel. Det var en Halslidelse, 
ham til at tage sin Afsked. Fra 1906-19 var han Gaardejer 
Tjæreborg, men flyttede derefter tilbage til V. 
han døde i 1933. Ribe Amts Tidende har ved hans 
Lærer 1906.01.01 en meget smuk Artikel om hans 
viser Billedet af en afholdt Lærer og en dybt religiøs Mand.

siges i denne: "At Lærer Christensen har vundet sig 
mange Venner i Sognet, gav sig i det Ydre tilkende gennem 
den store Opmærksomhed, Gaver og Lykønskninger m.m. ved 25

Bl.a.

V. Nebel. Han var 
og

opkaldt efter Onkelen, 
blev Lærer som denne.

og 
der tvang 

i 
Nebel hvor 
Afsked som 
Virke, der



J.R.G. Side 1961
T.Fam: Peder Christensen og slægt

Aars Jubilæet og Sølvbrylluppet. Naar Lærer Christensen 
forlader Sognet og rejser til den Ejendom, han har købt 
Stationen i Tjæreborg, saa er derved et af 
bedste Hjem flyttet bort og en god Mand rejst 
Der skal da ogsaa ved denne Lejlighed siges 
36 Aars Virke i Sognet, der ' ad Veje 
kontrollere, dog maaske har været 
Velsignelse som manges, der afslutter 
Hyldest." (Slut SMS) .

som 
til 
med

nu 
nær 

Nebel Sogns 
fra Sognet,

ham Tak for de 
ikke Lader sig 
lige saa stor 
større officiel

Niels Horsbøl Christensens 1. Partner:
Ane Marie Petersen

Født fredag den 24. december 1841 i Lyhne Skole, Lyhne 
*.
Død 1874.
Blev ca. 33 år.

Døbt 9. Januar 1842 i Lyhne Kirke.

Faddere: Sognefoged og Gaardmand Thomas Christian Nielsen i 
Lyhne, Ungkarl Peder Sørensen ibid, Konen Maren Madsdatter 
ibid, førstnævntes Kone, som bar Barnet.

Konfirmeret 30. Marts 1856 i Lyhne Kirke med mg i Kundskab 
og mg i Opførsel.

Forlovere: Christen Pedersen og Christen Christensen.

Viet mandag den 24. juni 1867, Lyhne *. Han var godt
23 1/2 år. Hun var 25 1/2 år. Forskellen i alder var knap 2 år.

Niels Horsbøl Christensens 2. Partner;
Pernille Bondesen

Født 1852 i Toftnæs, Alslev ved Varde.
Død lørdag den 2. januar 1943 i Vester Nebel?
Blev ca. 91 år.

Viet 1878. Han var ca. 35 år. Hun var ca. 26 år. Forskellen i 
alder var ca. 9 år. Ægteskabet varede ca. 55 år, afsluttet ved 
hans død fredag den 14. april 1933. Hun levede godt og vel 9 1/2 
år efter.

000



J.R.G. Side 1962
T.Fam: Peder Christensen og slægt

Sideslægt efter Christen Andersen
Probandens Morfar. Se side 1955.

Barn (Morbroder til T.F.P.C.)
Anders Christensen

Søn af Christen Andersen
og Sidsel Povlsdatter.

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn (Morbroder til T.F.P.C.)
Degn og Kromand Søren Christensen

Søn af Christen Andersen
og Sidsel Povlsdatter.

Fødselsdatoen er ukendt i Lyhne.

Degn og Kromand i Lyhne. Hos "Søren Degn" gik Morten Eskesen 
til skole; men da han med Alderen blev meget fordrukken 
maatte han holde en Vikar. Det blev Hans Severin Haahr fra 
Lindbjerggaard.

NOTAT :
Adresse : Lyhne, 6880 Tarm.

Børn: Peder Sørensen.
Født søndag den 6. april 1817. 

Christen Sørensen.
Født lørdag den 4. august 1821. 

Christian Engelbrekt Sørensen.
Født lørdag den 8. februar 1823. 

Sidsel Catrine Sørensdatter.
Født 1839.

Søren Christensens Partner;
Kirsten Marie Michelsdatter 

Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Barnebarn (Fætter til T.F.P.C.)
Peder Sørensen

Søn af Søren Christensen 
og Kirsten Marie Michelsdatter.

Født søndag den 6. april 1817.

Barnebarn (Fætter til T.F.P.C.)
Christen Sørensen

Søn af Søren Christensen 
og Kirsten Marie Michelsdatter. 

Født lørdag den 4. august 1821.

Barnebarn (Fætter til T.F.P.C.)
Christian Engelbrekt Sørensen

Søn af Søren Christensen 
og Kirsten Marie Michelsdatter.

Født lørdag den 8. februar 1823 i Lyhne 
Død i Sønderby, Grindsted.

Døbt 9. Februar 1823 hjemme.

Døbt 23. Marts 1823 i Lyhne Kirke.



J.R.G. Side 1963
T.Fam: Peder Christensen og slæcrt

Faddere: Gaardmændene Christian Iversen og Thomas Madsen 
første af Glibstrup, sidste af Lyhne Bye, af Kvong 
Præstegaard Jomfru Friedrichsen og Præstenken Madame 
Friederichsen, som bar Barnet.

Konfirmeret 2. April 1837 i Lyhne Kirke med Kundskab meget 
god og Opførsel sømmelig.

Barn: Mads Engelbrecht Kristiansen.

Christian Engelbrekt Sørensens Partner:
Bodil Madsdatter

Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Oldebarn (Halvnevø til T.F.P.C.)
Plantør Mads Engelbrecht Kristiansen

Søn af Christian Engelbrekt Sørensen 
og Bodil Madsdatter.

Fødselsdatoen er ukendt.

Var Plantør ved Utoft Plantage i Grindsted.

NOTAT :
Adresse: 7200 Grindsted.

Barn: Johannes Kristiansen.

Tipoldebarn
Lærer Johannes Kristiansen

Søn af Mads Engelbrecht Kristiansen. 
Fødselsdatoen er ukendt i Utoft, Grindsted.

Om erhvervet Lærer se appendiks.

Lærer, bl.a. i Forsomho Skole, Ølgod. Har udgivet flere 
digtsamlinger.

NOTAT :
Adresse: Forsomho Skole, 6870 Ølgod.

Barnebarn (Kusine til T.F.P.C.)
Sidsel Catrine Sørensdatter

Datter af Søren Christensen
og Kirsten Marie Michelsdatter.

Født 1839.
Død i Lyhne.

♦ Født samme år som Frederik VI dør, tirsdag den 3. december 1839, 
efter en regerings periode på godt 31 1/2 år. Frederik VI blev knap 
72 år. Christian VIII bliver regent samme dag. Christian VIII er da 
godt 53 år.

Sidsel Catrine Sørensdatters Partner:
Værtshusholder Jacob Christensen

Fødselsdatoen er ukendt.
Død i Lyhne.



Side 1964 
T.Fam: Peder Christensen og slægt

NOTAT :
Adresse: Lyhne, 6880 Tarm.

Partnerskab.

--- === OOO === ---



J.R.G. Side 1965
T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen og slægt

Til.Fam.ved Peder Olesen Øllgaard
Se side 899.

Bodil Kirstine Kristensen
Se side 898.

Børn: Kresten Øllgaard.
Født tirsdag den 25. august 1885.

Gudrun Øllgaard.
Født lørdag den 2. april 1887.

Karen Øllgaard.
Født tirsdag den 26. februar 1889.

Olav Øllgaard.
Født onsdag den 12. november 1890.

Jens Øllgaard.
Født søndag den 15. oktober 1893.

(96) aBE
Partner :
Gmd. Peder Olesen Øllgaard
Se side 898.

--  === OOO === --



J.R.G. Side 1966
T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen og slægt

Efterslægt til T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen
Omtalt fra side 899 og fremefter.

Forgængere til T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen
Far
Gmd. Kristen (Kre) Jensen

Fødselsdatoen er ukendt.

NOTAT :
Adresse: Adsbølgaard, Adsbøl, Strellev, 6870 Ølgod.

Barn: Bodil Kirstine Kristensen.
Født mandag den 4. august 1856.

Partner :
Karen Nielsen

Datter af Niels Christen Nielsen
og Ane Frandsdatter.

Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Mor
Karen Nielsen
Se foranstående.

Barn: Bodil Kirstine Kristensen.
Født mandag den 4. august 1856.

Partner :
Gmd. Kristen (Kre) Jensen
Se foranstående.

Morfar
Niels Christen Nielsen

Født 1786.
Død i Østergaard, Lyhne.

♦ Født samme år som Christian VIII bliver født, mandag den 18. 
september 1786.

Børn: Frands Nielsen.
Født mandag den 8. december 1817. 

Niels Nielsen.
Født søndag den 19. marts 1820. 

Karen Nielsen. 
Thomas Christen Nielsen.

Partner :
Ane Frandsdatter

Datter af Frands Nielsen
og Anna Olufsdatter.

Født 1786.
Død i Østergaard, Lyhne.

♦ Født samme år som Christian VIII bliver født, mandag den 18. 
september 1786.



J.R.G. Side 1967
T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen og slægt

Partnerskab.

Mormor
Ane Frandsdatter
Se side 1966.

Børn: Frands Nielsen.
Født mandag den 8. december 1817.

Niels Nielsen.
Født søndag den 19. marts 1820. 

Karen Nielsen.
Thomas Christen Nielsen.

Partner :
Niels Christen Nielsen
Se side 1966.

Mormors far
Gaardfæster Frands Nielsen

Født 1747.
Død i Østergaard, Lyhne.

Fæster af Nærildgaard, den ene Fjerdepartsgaard 
Østergaard.

NOTAT :
Adresse: Nærildgaard, Østergaard, Lyhne, 6880 Tarm.

Børn: Thomas Frandsen.
Født 1773.

Niels Frandsen.
Født 1775.

Mette Frandsdatter.
Født 1776.

Peder Frandsen.
Født 1783.

Clemmen Frandsen.
Født 1784.

Ane Frandsdatter.
Født 1786.

Jens Frandsen.
Født 1789.

Christen Frandsen.
Født 1791.

Lars Frandsen.
Født 1793.

1. Partner. (Probandens slægt):
Anna Olufsdatter

Fødselsdatoen er ukendt.

Viet 78.& .1771. Han var ca. 24 år.

2. Partner :
Maren Pedersdatter

Født 1757 i Hjedding, Ølgod.

fra

Viet 78.& .1771. Han var ca. 24 år. Hun var ca. 14 år. Forskellen 
i alder var ca. 10 år.



J.R.G. Side 1968
T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen og slægt

Mormors mor
Anna Olufsdatter
Se side 1967.

Børn: Thomas Frandsen.
Født 1773.

Niels Frandsen.
Født 1775.

Mette Frandsdatter.
Født 1776.

Peder Frandsen.
Født 1783.

Clemmen Frandsen.
Født 1784.

Ane Frandsdatter.
Født 1786.

1. Partner ;
Gaardfæster Thomas Gregersen

Fødselsdatoen er ukendt.

Fæster af Nærildgaard, den ene Fjerdepartsgaard fra
Østergaard.

Fæstebrev:

Underskrevne Christen Hansen steder og fæster til unge Mand, 
Thomas Gregersen, bondefødt i Vallund en Fjerdepart af 
Østergaard, som bliver Hk. 5-0-3-0 med tilhørende Bygning, 
efter derom den 27. Februar gjorte Deling, tilliggende 
Ejendom af Eng og Ager, saa at Thomas Gregersen fra denne 
dag samme maa modtage til beboelse og med alle dens rette 
Tilliggender af Eng, Mark og Hede, bruge og beholde sin 
Livstid med Efterskrevne Conditioner og Vilkaar, nemlig: at 
han aarlig i rette Tid udreder alle kongelige Skatter og 
Contributioner, betaler aarlig i landgilde til et hvert Aars 
Martini Dag rede Penge 15 Rigsdaler, Dyrker Agermarken 
forsvarligen og aldeles intet af Ager eller Eng bortlejer ej 
heller noget af hø eller Halm sælger, men alt sammen til 
Stedet indavler og fortærer lade. Sætter Bygningen i 
fuldkommen Stand. conserverer og forbedrer Besætningen. 
Hvortil kommer foruden den Halvdel af den ved faderen 
Gregers Thomsens Sted i Vallund befundne Besætning af Heste 
og Køer andre Fæhøveder og Faar samt Vogn og Pløjeredskab er 
leveret rede Penge 100 Sletdaler. Videre er til Ham, foruden 
Rugsæden 7 Tdr. 1 1/2 Skp., leveret til Vaarsæden, Byg 2 
Tdr. 6 1/2 Skp., Boghvede 6 Skp., Havre 1 Tdr. og 3 Tdr. 6 
1/2 Skp. Rug til Ædekorn. Ialt øvrigt at holde sig kongelig 
Majestæts Love og Forordninger. Med ægtes og Kjørsel 
forholdes saaledes som hidintil.
Lønborggaard den 29 April 1756 
Christen Hansen
Ligelydende Fæstebrev bekommet hvis Indhold og mig herved i 
Reversen i alle Maader at efterkomme.
Thomas Gregersen.

NOTAT :
Adresse: Nærildgaard, Østergaard, Lyhne, 6880 Tarm.



Side 1969 
T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen og slægt

Viet 77.& .1760.

2. Partner. (Probandens slægt):
Gaardfæster Frands Nielsen
Se side 1967.

--- === OOO === ---



J.R.G. Side 1970
T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen og slægt

Sideslægt efter Niels Christen Nielsen 
Probandens Morfar. Se side 1966.

Barn (Morbroder til T.F.B.K.K.)
Frands Nielsen

Søn af Niels Christen Nielsen 
og Ane Frandsdatter.

Født mandag den 8. december 1817 i Østergaard, Lyhne

Døbt 8. december 1817 hjemme.

* .

Døbt 18. Januar 1818 i Lyhne Kirke.

Faddere: Gaardmand Hans Christensen, den unge 
Frandsen, Gaardmand Nijels Pallesens Hustru, 
Østergaard, og Gaardmand Thomas Brorsbøl s Hus true 
Sogn, som bar Barnet.

Karl Las 
alle af 
af Egvad

Konfirmeret 1833 i Lyhne Kirke med Kundskab god og Opførsel 
skikkelig.

Barn (Morbroder til T.F.B.K.K.)
Niels Nielsen

Søn af Niels Christen Nielsen
og Ane Frandsdatter.

Født søndag den 19. marts 1820 i Østergaard, Lyhne

Døbt 20. Marts 1820 hjemme.

Døbt 16. April 1820 i Lyhne Kirke.

Faddere: Niels Gradsbøl og Søn Ebbe Nielsen af Ganer Mølle 
Schi erne Sogn, Hans Christensens Hustru af Østergaard, og 
bemeldte Ebbe Nielsens Hustru af Ganer Mølle bar Barnet.

Konfirmeret 26. April 1835 i Lyhne Kirke med Kundskab 
særdeles god og Opførsel sømmelig.

Barn: Christen Nielsen.

Niels Nielsens Partner:
Christine Knudsen

Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Barnebarn (Fætter til T.F.B.K.K.)
Christen Nielsen

Søn af Niels Nielsen
og Christine Knudsen.

Fødselsdatoen er ukendt.

Solgte sin Gaard til Karl Pedersen, der var født paa Gaarden 
"Æ Sig" i Mosbøl (Anders Brinks Gaard), og som var gift med 
Hans Peder Steffensen's Datter. To af Karl (Sig) Pedersen's 
Sønner har i Dag den gamle Gaard, der er bygget i 1830. De 
plejede deres Mor til hun døde. Nu bor de der alene. Ingen 
af dem er gift. En Søster, Marie, var gift med Niels Nielsen 
fra Tranekjær i Vestkjær.



J.R.G. Side 1971
T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen og slægt

Børn: Nina Nielsen. 
Johanne Nielsen.

Oldebarn (Halvniece til T.F.B.K.K.)
Lærer Nina Nielsen

Datter af Christen Nielsen. 
Fødselsdatoen er ukendt.

Om erhvervet Lærer se appendiks.

Ugift. Lærerinde i Lyhne.

NOTAT :
Adresse: Lyhne, 6880 Tarm.

Oldebarn (Halvniece til T.F.B.K.K.)
Johanne Nielsen

Datter af Christen Nielsen.
Fødselsdatoen er ukendt.

Forsamlingshuset i Lyhne.

Johanne Nielsens Partner:
Aksel Jørgensen

Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Barn (Morbroder til T.F.B.K.K.)
Thomas Christen Nielsen

Søn af Niels Christen Nielsen
og Ane Frandsdatter.

Fødselsdatoen er ukendt.

Barn: Simon Thomsen.
Født fredag den 17. januar 1834.

Thomas Christen Nielsens Partner;
Else Simonsdatter
Fødselsdatoen er ukendt.

Partnerskab.

Barnebarn (Fætter til T.F.B.K.K.)
Simon Thomsen

Søn af Thomas Christen Nielsen
og Else Simonsdatter.

Født fredag den 17. januar 1834.

Hjemmedøbt 19. januar 1834. I Kirke 23. februar 1834. 
Faddere: Simon Pedersen, Lyhne, gmd Niels Jensen, Hallum, 
gmd.kone Else Madsdatter, og pigen Karen Jensdatter, Lyhne 
By bar barnet.

000



J.R.G. Side 1972
T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen og slægt

Sideslægt efter Frands Nielsen 
Probandens Mormors far. Se side 1967.

Barn (Grandonkel til T.F.B.K.K.) 
Thomas Frandsen

Søn af Frands Nielsen 
og Anna Olufsdatter. 

Født 1773.

Barn (Grandonkel til T.F.B.K.K.)
Niels Frandsen

Søn af Frands Nielsen 
og Anna Olufsdatter. 

Født 1775.

Barn (Grandtante til T.F.B.K.K.) 
Mette Frandsdatter

Datter af Frands Nielsen 
og Anna Olufsdatter. 

Født 1776.

Barn (Grandonkel til T.F.B.K.K.) 
Peder Frandsen

Søn af Frands Nielsen 
og Anna Olufsdatter. 

Født 1783.

Barn (Grandonkel til T.F.B.K.K.) 
Clemmen Frandsen

Søn af Frands Nielsen 
og Anna Olufsdatter. 

Født 1784.

Barn (Grandonkel til T.F.B.K.K.)
Jens Frandsen

Søn af Frands Nielsen 
og Maren Pedersdatter. 

Født 1789.

Barn (Grandonkel til T.F.B.K.K.)
Christen Frandsen

Søn af Frands Nielsen 
og Maren Pedersdatter. 

Født 1791.

Barn (Grandonkel til T.F.B.K.K.)
Lars Frandsen

Søn af Frands Nielsen 
og Maren Pedersdatter. 

Født 1793.

000



J.R.G. Side 1973
T.Fam: Bodil Kirstine Kristensen og slægt

Sideslægt efter Anna Olufsdatter
Probandens Mormors mor. Se side 1967.

Clemmen Frandsen 
Se side 1972.

Barn (Grandonkel til T.F.B.K.K.)
Thomas Frandsen 
Se side 1972.

Barn (Grandonke1 til T.F.B.K.K.)
Niels Frandsen 
Se side 1972.

Barn (Grandtante til T.F.B.K.K.)
Mette Frandsdatter
Se side 1972.

Barn (Grandonkel til T.F.B.K.K.)
Peder Frandsen 
Se side 1972.

Barn (Grandonkel til T.F.B.K.K.)



J.R.G. Side 1974
T.Fam; Johanne Marie Christensdatter og slægt

Til.Fam.ved Hans Johannesen
Se side 1263.

Johanne Marie Christensdatter
Se side 1263.

Børn: Ane Marie Hansdatter.
Født fredag den 10. marts 1826.

Poul Chr. Hansen.
Født tirsdag den 10. juli 1827.

Johannes Hansen.
Født onsdag den 29. juli 1829.

Hans Christian Hansen.
Født onsdag den 3. november 1830. 

Christen Jensen Høj.
Født torsdag den 10. august 1837. 

Niels Jensen Høj.

1. Partner :
Gmd. Poul Chr. Christensen

Fødselsdatoen er ukendt i Toftegaard, Sønder Lydum. 
Død i Toftegaard, Sønder Lydum.

Overtog Fødegaarden Toftegaard, Sønder Lydum.

NOTAT :
Adresse: Toftegaard, Sønder Lydum, 6830 Nørre Nebel.

Partnerskab.

2. Partner:
Jens Jensen Høj

Fødselsdatoen er ukendt.
Død i Toftegaard, Sønder Lydum.

Partnerskab.

3. Partner :
Hans Johannesen
Se side 1263.

(102) E

000



J.R.G. Side 1975
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Efterslægt til T.Fam: Johanne Marie Christensdatter
(102) Ea

Barn
Ane Marie Hansdatter 
Se side 1263.

(102) Eaa
Barnebarn
Ane Margrethe Pedersen 
Se side 1264.

(102) EaaA
Oldebarn
Skoleinspektør Thomas Marinus Thomsen Heltoft 
Se side 1265.

(102) EaaAa
Tipoldebarn 
Claudia Heltoft 
Se side 1265.

(102) EaaAb
Tipoldebarn 
Else Heltoft 
Se side 1266.

(102) EaaAc
Tipoldebarn
Nicoline Margrethe Heltoft 
Se side 1266.

(102) EaaAD
Tipoldebarn
Christian Grandsløv Heltoft 
Se side 1266.

(102) EaaAe
Tipoldebarn
Vibeke Grandsløv Heltoft 
Se side 1266.

(102) EaaAF
Tipoldebarn
Per Grandsløv Heltoft 
Se side 1266.

(102) EaaAG
Tipoldebarn
Erik Jørn Grandløv Heltoft 
Se side 1266.

(102) EaaAH
Tipoldebarn
Henning Grandløv Heltoft 
Se side 1266.



J.R.G. Side 1976
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Oldebarn
Uddeler Peder Anton Heltoft 
Se side 1266.

(102) EaaB

Oldebarn
Gmd. Marius Heltoft 
Se side 1267.

(102) EaaC

Tipoldebarn
Gmd. Christen Sigfred Heltoft 
Se side 1267.

(102) EaaCA

Tipoldebarn
Landbrugslærer Gøde Magdal Heltoft 
Se side 1267.

(102) EaaCB

Tipoldebarn
Gmd. Margrethe Nielsine Heltoft 
Se side 1268.

(102) EaaCc

Tipoldebarn
Kommis Rune Bork Heltoft
Se side 1268.

(102) EaaCD

Tipoldebarn
Sigred Marie Heltoft
Se side 1268.

(102) EaaCe

Tipoldebarn
Lærer Sigrid Marie Heltoft
Se side 1268.

(102) EaaCf

Tipoldebarn
Svand Mathias Heltoft 
Se side 1268.

(102) EaaCG

Tipoldebarn
Husholdningslærer Dagmar Elly Heltoft 
Se side 1268.

(102) EaaCh

Oldebarn
Ane Marie Heltoft 
Se side 1268.

(102) Eaad

Tipoldebarn
Gmd. Anders Heltoft Jensen 
Se side 1269.

(102) EaadA



Side 1977 
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slæcrt

Tipoldebarn
Dorthea Margrethe Heltoft 
Se side 1269.

(102) Eaadb

Tipoldebarn
Christian Heltoft Jensen 
Se side 1269.

(102) EaadC

Tipoldebarn
Svend Aage Heltoft Jensen 
Se side 1270.

(102) EaadD

Tipoldebarn
Lærer Søren Holger Heltoft Jensen
Se side 1270.

(102) EaadE

Tipoldebarn
En Søn
Se side 1270.

(102) EaadF

Oldebarn
Lærer Thora Marie Heltoft 
Se side 1270.

(102) Eaae

Oldebarn
Jens Andreas Heltoft 
Se side 1271.

(102) EaaF

Tipoldebarn 
Aksel Heltoft 
Se side 1271.

(102) EaaFA

Tipoldebarn
Lærer Kirsten Margrethe Heltoft
Se side 1272.

(102) EaaFb

Tiptipoldebarn 
Morten Jessen 
Se side 1272.

(102) EaaFbA

Tiptipoldebarn
Søren Jessen
Se side 1272.

(102) EaaFbB

Tipoldebarn
Bibliotekar Gudrun Elisabeth Heltoft 
Se side 1273.

(102) EaaFc



J.R.G. Side 1978
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tipoldebarn
(102) EaaFD

Barn
Poul Chr. Hansen 
Se side 1275.

Lærer, Kunstmaler Kjeld Bruun Heltoft 
Se side 1273.

(102) EaB
Barnebarn 
Poul Pedersen 
Se side 1273.

(102) EaC
Barnebarn
Gmd. Niels Pedersen 
Se side 1273.

(102) EaCa
Oldebarn
Kirstine Pedersen 
Se side 1274.

(102) EaCaA
Tipoldebarn 
Tage Jensen 
Se side 1274.

(102) EaCab
Tipoldebarn 
Cecilie Jensen 
Se side 1274.

(102) EaCaC
Tipoldebarn 
Niels Jensen 
Se side 1275.

(102) EaCad
Tipoldebarn
Elna Jensen
Se side 1275.

(102) EaCae
Tipoldebarn 
Anna Jensen 
Se side 1275.

(102) EaCaf
Tipoldebarn 
Gerda Jensen 
Se side 1275.

(102) EaD
Barnebarn
Lærer Hans Johan Marinus (Pedersen) Rune 
Se side 1275.

(102) EB



J.R.G. Side 1979
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(102) EC
Barn
Gmd. Johannes Hansen 
Se side 1276.

Barnebarn
Kristine Johannesen 
Se side 1276.

(102) ECa

Barnebarn
Hansine Marie Johannesen 
Se side 1276.

(102) ECb

Oldebarn
Kirstine Marie Markussen 
Se side 1277.

(102) ECba

Oldebarn
Johanne Markussen 
Se side 1277.

(102) ECbb

Oldebarn
Pelagine Markussen 
Se side 1277.

(102) ECbc

Oldebarn
Laura Mathilde Markussen 
Se side 1277.

(102) ECbd

Oldebarn
Johannes Markussen 
Se side 1278.

(102) ECbE

Oldebarn
Laurids Poulin Johannes Markussen 
Se side 1278.

(102) ECbF

Barnebarn
Gmd. Niels Johannesen 
Se side 1278.

(102) ECC

Barnebarn
Johanne Johannesen 
Se side 1278.

(102) ECd

Barnebarn
Laust Johannesen 
Se side 1278.

(102) ECE



J.R.G. Side 1980
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(102) ECf
Barnebarn
Karen Johannesen 
Se side 1279.

(102) ED
Barn
Gmd. Hans Christian Hansen 
Se side 1279.

(102) EDA
Barnebarn
Gmd. Hans Møller Hansen 
Se side 1280.

(102) EDAA
Oldebarn
Gmd. Schmidt Møller Hansen 
Se side 1280.

(102) EDAAA
Tipoldebarn
Gmd. Hans Møller Hansen 
Se side 1281.

Tiptipoldebarn
Merete Møller Hansen 
Se side 1281.

(102) EDAAAa

Tipoldebarn
Irena Møller Hemsen
Se side 1281.

(102) EDAAb

Tiptipoldebarn
Eva Østrup Christensen 
Se side 1281.

(102) EDAAba

Tipoldebarn
Anna Møller Hansen
Se side 1282.

(102) EDAAc

Tipt ipoldebarn
Eddy Møller Kristensen 
Se side 1282.

(102) EDAAca

Tiptipoldebarn
Erling Bøndergaard Kristensen 
Se side 1282.

(102) EDAAcB

(102) EDAAD
Tipoldebarn
Tømrer Egon Møller Hansen 
Se side 1282.



J.R.G. Side 1981
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Oldebarn
Anne Marie Hansen
Se side 1282.

(102) EDAb

Tipoldebarn
Købmand og Musiker Henrik Jensen 
Se side 1283.

(102) EDAbA

Tiptipoldebarn
Harly Jensen
Se side 1283.

(102) EDAbAA

Tiptipoldebarn
Gurli Jensen 
Se side 1284.

(102) EDAbAb

Tipoldebarn
Magna Jensen
Se side 1284.

(102) EDAbb

Tiptipoldebarn 
Kirsten Rasmussen 
Se side 1284.

(102) EDAbba

Tipoldebarn 
Nancy Nielsen 
Se side 1284.

(102) EDAbc

Tiptipoldebarn
Per Pedersen 
Se side 1285.

(102) EDAbcA

Tipoldebarn
Forretningsindehaver Hans Jensen 
Se side 1285.

(102) EDAbD

Tiptipoldebarn
Jens Verner Jensen
Se side 1285.

(102) EDAbDA

Barnebarn
Gmd. Eske Hansen 
Se side 1285.

(102) EDB

Oldebarn
Alma Hansen
Se side 1286.

(102) EDBa



J.R.G. Side 1982
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tipoldebarn
Karl Ørtoft Jensen 
Se side 1286.

(102) EDBaA

Tipoldebarn 
Esther Jensen 
Se side 1286.

(102) EDBab

Tiptipoldebarn
Hans Christian Houland Nielsen 
Se side 1287.

(102) EDBabA

Tiptipoldebarn
Tove Houland Nielsen 
Se side 1287.

(102) EDBabb

Tiptipoldebarn
Alma Houland Nielsen 
Se side 1287.

(102) EDBabc

Tipoldebarn 
Sigurd Jensen 
Se side 1287.

(102) EDBaC

Tiptipoldebarn
Karin Jensen 
Se side 1288.

(102) EDBaCa

Tipoldebarn 
Gudrun Jensen 
Se side 1288.

(102) EDBad

Tiptipoldebarn
Svend Erik Jensen
Se side 1288.

(102) EDBadA

Oldebarn
Anna Hansen
Se side 1288.

(102) EDBb

Tipoldebarn
Jenny Jessen
Se side 1289.

(102) EDBba

Tipoldebarn 
Emil Jessen 
Se side 1289.

(102) EDBbB



J.R.G. Side 1983
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tipoldebarn 
Edith Jessen 
Se side 1289.

(102) EDBbc

Tipoldebarn
Jes Thomsen Jessen 
Se side 1289.

(102) EDBbD

Oldebarn
Kirsten Marie Hansen 
Se side 1289.

(102) EDBc

Tipoldebarn
Ernst Foldager Pedersen 
Se side 1290.

(102) EDBcA

Tipoldebarn
Bodil Hansine Pedersen 
Se side 1290.

(102) EDBcb

Tipoldebarn
Niels Foldager Pedersen 
Se side 1290.

(102) EDBcC

Tipoldebarn
Tage Foldager Pedersen 
Se side 1290.

(102) EDBcd

Tipoldebarn
Bent Foldager Pedersen 
Se side 1290.

(102) EDBcE

Oldebarn
Gmd. Hans Hansen
Se side 1290.

(102) EDBD

Tipoldebarn
Eigil Johannes Hansen
Se side 1291.

(102) EDBDA

Tipoldebarn
Inga Mette Hansen
Se side 1291.

(102) EDBDb

Tipoldebarn 
Svend Hansen 
Se side 1291.

(102) EDBDC



J.R.G. Side 1984
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slæcrt

Tipoldebarn
Marie Kirstine Hansen 
Se side 1291.

(102) EDBDd

Barnebarn
Poul Chr. Hansen
Se side 1291.

(102) EDC

Oldebarn
Clara Hansen
Se side 1292.

(102) EDCa

Oldebarn
Niels Evald Hemsen
Se side 1292.

(102) EDCB

Oldebarn
Kirstine Hansen 
Se side 1292.

(102) EDCc

Oldebarn
Anna Hansen
Se side 1293.

(102) EDCd

Oldebarn
Kristiane Hansen 
Se side 1293.

(102) EDCe

Barnebarn
Johanne Marie Hansen 
Se side 1293.

(102) EDd

Barnebarn
Jens Høj Hansen
Se side 1294.

(102) EDE

Oldebarn
Anna Høj Hansen
Se side 1294.

(102) EDEa

Oldebarn
Hems Høj Hemsen
Se side 1295.

(102) EDEB

Oldebarn
Edith Høj Hemsen
Se side 1295.

(102) EDEc



J.R.G. Side 1985
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(102) EDED
Oldebarn
Børge Høj Hansen
Se side 1295.

(102) EDEe
Oldebarn
Gudrun Høj Hansen
Se side 1296.

Barn
Gmd. Christen Jensen Høj 
Se side 1456.

Barnebarn
Elise Christine Jensen Høj 
Se side 1456.

(206) dAdba

Oldebarn
Ragnhild Pasgaard 
Se side 1456.

(206) dAdbaa

Oldebarn
Elna Pasgaard 
Se side 1457.

(206) dAdbab

Barnebarn
Kathrine Jensen Høj 
Se side 1457.

(206) dAdbb

Oldebarn
Gmd. Hans Lund
Se side 1458.

(206) dAdbbA

Tipoldebarn 
Katrine Lund 
Se side 1458.

(206) dAdbbAa

Tipoldebarn
Niels Jørgen Kruchow Lund 
Se side 1458.

(206) dAdbbAB

Tipoldebarn
Gerda Elisabeth Kruchow Lund 
Se side 1458.

(206) dAdbbAc

Oldebarn
Oscar Lund
Se side 1458.

(206) dAdbbB



J.R.G. Side 1986
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tipoldebarn 
Mekaniker Leif Lund 
Se side 1459.

(206) dAdbbBA

Tipoldebarn
Palle Lund
Se side 1459.

(206) dAdbbBB

Tipoldebarn
Sømand Bent Lund
Se side 1459.

(206) dAdbbBC

Oldebarn
Marie Lund
Se side 1459.

(206) dAdbbc

Tipoldebarn
Ella Kragh
Se side 1460.

(206) dAdbbca

Tipoldebarn
Vita Kragh
Se side 1460.

(206) dAdbbcb

Barnebarn
Jensine Kirstine Jensen Høj 
Se side 1460.

(206) dAdbc

Oldebarn
Laura Kirstine Larsen 
Se side 1460.

(206) dAdbca

Tipoldebarn 
Christa Jensen 
Se side 1461.

(206) dAdbcaa

Tipoldebarn
Jens Høj Jensen 
Se side 1461.

(206) dAdbcaB

Tipoldebarn 
Lilli Jensen 
Se side 1462.

(206) dAdbcac

Tipoldebarn 
Chresten Jensen 
Se side 1462.

(206) dAdbcaD



J.R.G. Side 1987
T.Fam; Johanne Marie Christensdatter ocr slægt

Tipoldebarn
Lars Peder Jensen 
Se side 1462.

(206) dAdbcaE

Tipoldebarn
Anna Marie Jensen 
Se side 1462.

(206) dAdbcaf

Tipoldebarn
Gerda Jensen
Se side 1462.

(206) dAdbcag

Tipoldebarn
Betty Jensen
Se side 1462.

(206) dAdbcah

Tipoldebarn
Lars Peter Jensen 
Se side 1463.

(206) dAdbcal

Tipoldebarn
Doris Jensen
Se side 1463.

(206) dAdbcaj

Oldebarn
Restauratør Kresten Høj Larsen 
Se side 1463.

(206) dAdbcB

Tipoldebarn
Lars Amor Larsen
Se side 1463.

(206) dAdbcBA

Oldebarn
Dagny Rigmor Larsen
Se side 1463.

(206) dAdbcc

Tipoldebarn
Harry Vestergaard 
Se side 1464.

(206) dAdbccA

Tipoldebarn
Lauge Vestergaard 
Se side 1464.

(206) dAdbccB

Tipoldebarn
Vagn Vestergaard 
Se side 1464.

(206) dAdbccC



J.R.G. Side 1988
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(206) dAdbd 
Barnebarn
Marie Jensen Høj
Se side 1464.

Barn
Gmd. Niels Jensen Høj

Søn af Navnet ukendt
og Johanne Marie Christensdatter.

Fødselsdatoen er ukendt i Toftegaard, Sønder Lydum.
Død i Toftegaard, Sønder Lydum.

NOTAT :
Adresse: Toftegaard, Sønder Lydum, 6830 Nørre Nebel.

Barn: Johannes Høj.

Niels Jensen Hø~is Partner;
Kirsten Marie Eskesen

Født lørdag den 11. maj 1839 i Nørgaard.

♦ Født samme år som Frederik VI dør, tirsdag den 3. december 1839, 
efter en regerings periode på godt 31 1/2 år. Frederik VI blev knap 
72 år. Christian VIII bliver regent samme dag. Christian VIII er da 
godt 53 år.

Partnerskab.

Barnebarn
Gmd. Johannes Høj

Søn af Niels Jensen Høj
og Kirsten Marie Eskesen.

Fødselsdatoen er ukendt i Toftegaard, Sønder Lydum.

Overtog Fødegaarden Toftegaard, Sønder Lydum. Sogneraads- 
medlem i flere Perioder.

NOTAT :
Adresse: Toftegaard, Sønder Lydum, Lydum, 6830 Nørre Nebel.

Johannes Høis Partner;
Kirstine Sommer Andersen

Fødselsdatoen er ukendt i Sønder Bork.

Partnerskab.

000



J.R.G. Side 1989
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Forgængere til T.Fam: Johanne Marie Christensdatter
Far
Christen Madsen

Søn af Mads Nielsen.
Født 1750 i Adsbøl, Strellev *.
Død lørdag den 12. februar 1814 i Lydum Anneksgaard, Lydum. 
Blev ca. 64 år.

Døbt 24. S. eft. Trin. 1750 i Strellev Kirke.

Faddere: Madame Bloch, Jens Madsen, Søren Christensens Søn 
Christen.

Konfirmeret 1767 i Strellev Kirke.

(SMS): Døbt 1750.11.08. Herredsskriver Joachim Blochs
Hustru, Madame Bloch, holdt ham over Daaben. Fik en Søn, der 
er død som Barn, han nævnes ikke ved Tællingen 1787. Chr. 
Madsen ejede først "Kovang" i Kvong, Matr.No. 1. I 1786 
sælger han Halvpart i denne til sin "Kiere Broder Niels 
Madsen". Gaardens Hartkorn er 3-5-2-0 og Skødet tinglyst 
1791.08.12. Den anden Halvdel af Gaarden sælger han ogsaa, 
maaske ved den første Kones Død. Han køber 1792 Halvpart og 
1794 den anden Halvpart i Lydum Anneksgaard for tilsammen 
1292 Rdl. Den har Hartkorn 3-7-3-2. Det var 2 Brødre, som i 
1790 havde købt den. Nu tog de hver for 1/2 Tdr.Hartk. fra 
og byggede paa Jorden. Chr. Madsen var nok en Mand, der 
havde Økonomien i god Orden, men da Papirerne, han ejedeom, 
ved Statsbankerotten kunde betales med næsten værdiløse 
Seddelpenge - der siges, han i Skyldnernes Paasyn lavede 
Fidibusser af dem, og tændte sin Pibe ved - var han nok ved 
sin Død knap sa velstillet som tidligere. (Slut SMS).

Børn: Ane Elisabeth Christensdatter.
Født tirsdag den 13. maj 1794.

Johanne Christensdatter.
Født onsdag den 11. december 1799.

Johanne Marie Christensdatter.
Født tirsdag den 14. juli 1801.

Mads Christensen.
Født mandag den 20. januar 1806.

Hendrich Peder Christensen.
Født søndag den 28. august 1808.

Inger Christensdatter.
Født mandag den 2. august 1813.

Niels Peder Christensen.
Født mandag den 2. august 1813.

1. Partner. (Probandens slægt):
Elisabeth Larsdatter

Født mandag den 12. november 1759 i Kvong?

Viet lørdag den 3. november 1781 i Kvong kirke, Kvong sogn. Han 
var ca. 31 år. Hun var knap 22 år. Forskellen i alder var ca. 9 
år.

Om Kvong kirke, se kirke appendiks.

Matr.No


J.R.G. Side 1990
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

2. Partner;
Ane Henrichsdatter

Datter af Henrik Eriksen
og Johanne Rasmusdatter.

Født fredag den 3. maj 1776 i Raskgaard, Lydum.
Død torsdag den 13. januar 1859 i Annexgaarden, Lydum. 
Blev godt 82 1/2 år.

Partnerskab.

Mor
Elisabeth Larsdatter
Se side 1989.

Børn: Ane Elisabeth Christensdatter.
Født tirsdag den 13. maj 1794.

Johanne Marie Christensdatter.
Født tirsdag den 14. juli 1801.

Partner :
Christen Madsen
Se side 1989.

Farfar
Gmd. Mads Nielsen

Fødselsdatoen er ukendt.

(SMS): Gmd. Adsbøl, Strellev Sogn. Han maa have været en 
anset Mand, siden han har Herreds skri ver Jochim Blochs 
Hustru, der tituleres Madame Bloch, til at holde Sønne, 
Christen Madsen, over Daaben. Det var Chr. Madsen, der blev 
Oprindelsen til Anneksgaard-Linierne. Mads Nielsens 1. Kone 
begravet 1763.02.19, 40 Aar gammel. Han gifter sig igen i 
1764. (Slut SMS).

NOTAT :
Adresse: Bygholm, Adsbølvej 42, Adsbøl, Strellev, 6870 Ølgod.



J.R.G. Side 1991
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Børn: Niels Madsen.
Født 1749. 

Christen Madsen.
Født 1750.

Mette Madsdatter.
Født 1752.

Mads Madsen.
Født 1754. 

Mette Marie Madsdatter.
Født 1756. 

Johanne Madsdatter.
Født 1765. 

Johanne Madsdatter.
Født 1765.

Niels Christian Madsen.
Født 1769. 

Hans Madsen.
Født 1772. 

Peder Madsen.
Født 1775. 

Mette Marie Madsdatter.
Født 1781.

Ingen kendt partner.

000 === ---



J.R.G. Side 1992
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Sideslægt efter Christen Madsen
Probandens Far. Se side 1989.

Barn (søster til T.F.J.M.C.) 
Ane Elisabeth Christensdatter 
Se side 1449.

Barnebarn (Nevø til T.F.J.M.C.)
Christen Christensen
Se side 1450.

(206) dAA

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.) 
Ane Christensdatter
Se side 1450.

(206) dAb

Oldebarn
Ane Elisabeth Hansen 
Se side 1450.

(206) dAba

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.)
Jensine Christensdatter
Se side 1450.

(206) dAc

Oldebarn
Henrik Chr. Mar. Henriksen 
Se side 1451.

(206) dAcA

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.)
Kirsten Christensdatter
Se side 1451.

(206) dAd

Oldebarn
Christen Christensen 
Se side 1451.

(206) dAdA

Tipoldebarn
Kreaturkommissær Niels Christensen 
Se side 1452.

(206) dAdAA

Tipoldebarn
Manufakturhandler Christen Christensen 
Se side 1453.

(206) dAdAB

Tipoldebarn
Marie Christensen 
Se side 1453.

(206) dAdAc



J.R.G. Side 1993
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter oq slægt

Tipoldebarn
Kontrolassistent Emil Christensen 
Se side 1453.

(206) dAdAD

Tipoldebarn
Kirstine Christensen 
Se side 1453.

(206) dAdAe

Tipoldebarn
Kathrine Christensen 
Se side 1454.

(206) dAdAf

Tipoldebarn
Landmand Carsten Christensen 
Se side 1454.

(206) dAdAG

Tipoldebarn
Karen Christensen 
Se side 1454.

(206) dAdAh

Tipoldebarn
Gmd. Hans Christensen 
Se side 1454.

(206) dAdAI

Tipoldebarn
Elisabeth Christensen 
Se side 1455.

(206) dAdAj

Tipoldebarn
Einar Christensen 
Se side 1455.

(206) dAdAK

Tipoldebarn
Kornelius Christensen 
Se side 1455.

(206) dAdAL

Oldebarn
Kirstine Christensen 
Se side 1455.

(206) dAdb

Tipoldebarn
Elise Christine Jensen Høj
Se side 1456.

(206) dAdba

Tiptipoldebarn
Ragnhild Pasgaard 
Se side 1456.

(206) dAdbaa



J.R.G. Side 1994
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn 
Elna Pasgaard 
Se side 1457.

(206) dAdbab

Tipoldebarn
Kathrine Jensen Høj 
Se side 1457.

(206) dAdbb

Tiptipoldebarn 
Gmd. Hans Lund 
Se side 1458.

(206) dAdbbA

Tip3oldebarn
Katrine Lund
Se side 1458

(206) dAdbbAa

Tip3oldebarn
Niels Jørgen Kruchow Lund 
Se side 1458.

(206) dAdbbAB

Tip3oldebarn
Gerda Elisabeth Kruchow Lund 
Se side 1458.

(206) dAdbbAc

Tiptipoldebarn
Oscar Lund
Se side 1458.

(206) dAdbbB

Tip3oldebarn 
Mekaniker Leif Lund 
Se side 1459.

(206) dAdbbBA

Tip3oldebarn
Palle Lund
Se side 1459.

(206) dAdbbBB

Tip3oldebarn
Sømand Bent Lund
Se side 1459.

(206) dAdbbBC

Tiptipoldebarn
Marie Lund
Se side 1459.

(206) dAdbbc

Tip3oldebarn
Ella Kragh
Se side 1460.

(206) dAdbbca



J.R.G. Side 1995
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tip3oldebarn
Vita Kragh
Se side 1460.

Tipoldebarn
Jensine Kirstine Jensen Høj
Se side 1460.

Tiptipoldebarn
Laura Kirstine Larsen 
Se side 1460.

(206) dAdbbcb

(206) dAdbc

(206) dAdbca

(206) dAdbcal

Tip3oldebarn 
Christa Jensen 
Se side 1461.

(206) dAdbcaa

Tip3oldebarn
Jens Høj Jensen
Se side 1461.

(206) dAdbcaB

Tip3oldebarn
Lilli Jensen
Se side 1462.

(206) dAdbcac

Tip3oldebarn
Chresten Jensen 
Se side 1462.

(206) dAdbcaD

Tip3oldebarn
Lars Peder Jensen
Se side 1462.

(206) dAdbcaE

Tip3oldebarn
Anna Marie Jensen
Se side 1462.

(206) dAdbcaf

Tip3oldebarn
Gerda Jensen
Se side 1462.

(206) dAdbcag

Tip3oldebarn
Betty Jensen
Se side 1462.

(206) dAdbcah

Tip3oldebarn
Lars Peter Jensen 
Se side 1463.



J.R.G. Side 1996
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(206) dAdbcaj
Tip3oldebarn
Doris Jensen
Se side 1463.

(206) dAdbcB
Tipt ipoldebarn
Restauratør Kresten Høj Larsen 
Se side 1463.

(206) dAdbcBA
Tip3oldebarn
Lars Amor Larsen 
Se side 1463.

(206) dAdbcc
Tiptipoldebarn 
Dagny Rigmor Larsen 
Se side 1463.

(206) dAdbccA
Tip3oldebarn
Harry Vestergaard 
Se side 1464.

(206) dAdbccB
Tip3oldebarn
Lauge Vestergaard 
Se side 1464.

(206) dAdbccC
Tip3oldebarn 
Vagn Vestergaard 
Se side 1464.

(206) dAdbd
Tipoldebarn
Marie Jensen Høj
Se side 1464.

Barn (Halvsøster til T.F.J.M.C.)
Johanne Christensdatter

Datter af Christen Madsen
og Ane Henrichsdatter.

Født onsdag den 11. december 1799 i Lydum Anneksgaard, Lydum. 
Død søndag den 4. marts 1883 i Frisgaard, Lydum.
Blev godt 83 år.

Johanne Christensdatters Partner;
Jens Larsen

Fødselsdatoen er ukendt i Frisgaard Lydum.

Viet onsdag den 18. marts 1818 i Lydum kirke, Lydum sogn. Hun var 
knap 18 1/2 år. Ægteskabet varede knap 65 år, afsluttet ved hendes 
død søndag den 4. marts 1883.

Om Lydum kirke, se kirke appendiks.



J.R.G. Side 1997
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Barn (Halvbroder til T.F.J.M.C.)
Mads Christensen

Søn af Christen Madsen
og Ane Henrichsdatter.

Født mandag den 20. januar 1806 i Lydum Anneksgaard, Lydum.
Død fredag den 29. juni 1888 i Lydum Anneksgaard, Lydum. 
Blev 82 1/2 år.

Mads Christensens Partner:
Ane Margrethe Frandsdatter

Født 1813 i Hallum, Kvong.

Viet tirsdag den 26. november 1833. Han var knap 28 år. Hun var 
ca. 20 år. Forskellen i alder var ca. 7 år. Ægteskabet varede 54 
1/2 år, afsluttet ved hans død fredag den 29. juni 1888.

Barn (Halvbroder til T.F.J.M.C.)
Hendrich Peder Christensen

Søn af Christen Madsen
og Ane Henrichsdatter.

Født søndag den 28. august 1808 i Lydum Anneksgaard, Lydym.
Død onsdag den 5. december 1888.
Blev knap 80 1/2 år.

* Født samme år som Frederik VII bliver født, torsdag den 6. oktober 
1808. Født samme år som Christian VII dør, søndag den 13. marts 
1808, efter en regerings periode på godt 42 år. Christian VII blev 
godt 59 år. Frederik VI bliver regent samme dag. Frederik VI er da 
godt 40 år.

Ugift.

Barn (Halvsøster til T.F.J.M.C.)
Inger Christensdatter

Datter af Christen Madsen
og Ane Henrichsdatter.

Født mandag den 2. august 1813 i Lydum Anneksgaard, Lydum.
Død søndag den 6. maj 1883 i Birket, Lydum.
Blev knap 70 år.

Inger Christensdatters Partner;
Peder Eskesen

Født 1802 i Nørgaard, Lydum.
Død tirsdag den 14. januar 1873 i Birket, Lydum.
Blev ca. 71 år.

Viet søndag den 15. juni 1834 i Lydum? kirke, Lydum? sogn. Han var 
ca. 32 år. Hun var knap 21 år. Forskellen i alder var ca. 11 år. 
Ægteskabet varede 38 1/2 år, afsluttet ved hans død tirsdag den 
14. januar 1873. Hun levede knap 10 1/2 år efter.

Barn (Halvbroder til T.F.J.M.C.)
Hjuler og Gmd. Niels Peder Christensen
Se side 1035.

(102) bbA 
Barnebarn (Nevø til T.F.J.M.C.)
Gmd. og Hjuler Christen Pedersen
Se side 1036.



J.R.G. Side 1998
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Oldebarn
Karetmager Jes Nissen Pedersen 
Se side 1038.

(102) bbAA

Tipoldebarn
Købmand Christen Elias Pedersen 
Se side 1039.

(102) bbAAA

Tiptipoldebarn
Tømrer Gunnar Pedersen 
Se side 1040.

(102) bbAAAA

Tiptipoldebarn
Tømrer Oluf Pedersen 
Se side 1040.

(102) bbAAAB

Tipoldebarn
Gmd. Kirstine Pedersen 
Se side 1040.

(102) bbAAb

Tipoldebarn
Manufakturhandler Anna Pedersen 
Se side 1040.

(102) bbAAc

Tipoldebarn
Lærer Christian Pedersen 
Se side 1040.

(102) bbAAD

Tiptipoldebarn
Dyrlæge Anton Jessen Pedersen 
Se side 1041.

(102) bbAADA

Tiptipoldebarn
Lena Marie Jessen Pedersen 
Se side 1041.

(102) bbAADb

Tiptipoldebarn
Margit Jessen Pedersen 
Se side 1042.

(102) bbAADc

Tiptipoldebarn
Ellen Margrethe Jessen Pedersen 
Se side 1042.

(102) bbAADd

Tipoldebarn 
Carl Pedersen 
Se side 1042.

(102) bbAAE



J.R.G. Side 1999
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn
Hauge Kaas Pedersen
Se side 1042.

(102) bbAAEA

(102) bbAB
Oldebarn
Gaardbestyrer m.m. Niels Peder Pedersen 
Se side 1042.

Oldebarn
Gmd. Elias Christen Andreas Marinus Pedersen 
Se side 1043.

(102) bbAC

Tipoldebarn
Hønseriejer Niels Storgaard Pedersen 
Se side 1044.

(102) bbACA

Tipoldebarn
Bogtrykker Christian Pedersen 
Se side 1044.

(102) bbACB

Tiptipoldebarn
Ove Hjuler Pedersen 
Se side 1044.

(102) bbACBA

Tiptipoldebarn
Ruth Graae Pedersen
Se side 1045.

(102) bbACBb

Tiptipoldebarn
Henning Hjuler Pedersen 
Se side 1045.

(102) bbACBC

Tipoldebarn
Handelsmand Reinholdt Elmer Pedersen 
Se side 1045.

(102) bbACC

Tiptipoldebarn
Birthe Else Marie Pedersen 
Se side 1046.

(102) bbACCa

Tiptipoldebarn
Inge Storgaard Pedersen 
Se side 1046.

(102) bbACCb

Tipoldebarn
Forretningsindehaver Hertha Pedersen 
Se side 1046.

(102) bbACd



J.R.G. Side 2000
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.)
Ingeborg Pedersen
Se side 1051.

(102) bbAD
Oldebarn
Gartner Ole Nielsen Pedersen 
Se side 1046.

(102) bbADa
Tipoldebarn
Ane Mathea Thordis Pedersen 
Se side 1048.

(102) bbADaa
Tiptipoldebarn
Inger Kathrine Vestergaard 
Se side 1049.

(102) bbADab
Tiptipoldebarn
Sygeplejerske Martha Cecilie Vestergaard
Se side 1049.

(102) bbADaC
Tiptipoldebarn
Niels Christian Vestergaard 
Se side 1049.

(102) bbADad
Tiptipoldebarn
Tove Gunhild Vestergaard 
Se side 1050.

(102) bbADaE
Tiptipoldebarn
Jens Gunnar Vestergaard 
Se side 1050.

(102) bbADb
Tipoldebarn
Gerda Sørine Christine Pedersen 
Se side 1050.

(102) bbADbA
Tiptipoldebarn
Thorvald Rasmussen 
Se side 1051.

(102) bbADbB
Tiptipoldebarn
Niels Christian Rasmussen 
Se side 1051.

(102) bbADbc
Tiptipoldebarn
Bodil Kathrine Rasmussen 
Se side 1051.

(102) bbb



J.R.G. Side 2001
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(102) bbC
Barnebarn (Nevø til T.F.J.M.C.)
Hjuler og Købmand Hans Christian Pedersen
Se side 1051.

(102) bbCA 
Oldebarn
Peder Elias Pedersen
Se side 1052.

(102) bbCb 
Oldebarn
Petrine Elise Pedersen
Se side 1052.

(102) bbCbA
Tipoldebarn
Kaptajn Johannes Richard Nielsen
Se side 1053.

(102) bbCbb
Tipoldebarn
Marie Kathrine Nielsen
Se side 1054.

(102) bbCbba
Tiptipoldebarn
Gerda Nielsen
Se side 1054.

(102) bbCbbaa
Tip3oldebarn
Jytte Andersen
Se side 1055.

(102) bbCbbaB
Tip3oldebarn
Dreng ?
Se side 1055.

(102) bbCbbb
Tiptipoldebarn
Esther Nielsen
Se side 1055.

(102) bbCbbba
Tip3oldebarn
Jonna Johansen
Se side 1055.

(102) bbCbbc
Tiptipoldebarn
Frida Nielsen
Se side 1055.

(102) bbCbbca
Tip3oldebarn
Lis Tut Bjerregaard Larsen
Se side 1056.



J.R.G. Side 2002
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn
Elise Nielsen 
Se side 1056.

(102) bbCbbd

Tiptipoldebarn
Kai Bjerregaard Nielsen 
Se side 1056.

(102) bbCbbE

Tiptipoldebarn
Greta Bjerregaard Nielsen 
Se side 1056.

(102) bbCbbf

Tiptipoldebarn
Ruth Bjerregaard Nielsen 
Se side 1056.

(102) bbCbbg

Tiptipoldebarn
Egon Roald Nielsen
Se side 1056.

(102) bbCbbH

Tipoldebarn
Jens August Nielsen
Se side 1057.

(102) bbCbC

Tiptipoldebarn 
Emil Nielsen 
Se side 1057.

(102) bbCbCA

Tipt ipoldebarn
Tage Nielsen
Se side 1057.

(102) bbCbCB

Tipt ipoldebarn
Søren Peter Nielsen
Se side 1057.

(102) bbCbCC

Tiptipoldebarn
Magny Irene Nielsen
Se side 1057.

(102) bbCbCd

Tipoldebarn
Vejmand Hans Emil Nielsen 
Se side 1058.

(102) bbCbD

Tipoldebarn 
Else Nielsen 
Se side 1058.

(102) bbCbe



J.R.G. Side 2003
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn 
Meta Marie Thomsen 
Se side 1058.

(102) bbCbea

Tiptipoldebarn 
Marius Thomsen 
Se side 1058.

(102) bbCbeB

Tipt ipoldebarn 
Anna Lise Thomsen 
Se side 1058.

(102) bbCbec

Tiptipoldebarn
Vagn Manfred Thomsen 
Se side 1059.

(102) bbCbeD

Tipoldebarn
Charles Ottilius Nielsen 
Se side 1059.

(102) bbCbF

Tipoldebarn
Fabriksarbejder Peder Nielsen 
Se side 1059.

(102) bbCbG

Oldebarn
Ane Kathrine Margrethe Pedersen 
Se side 1059.

(102) bbCc

Tipoldebarn
Gaardejerske Andrea Laursen 
Se side 1060.

(102) bbCca

Tiptipoldebarn
Købmand Peder Frandsen Pedersen 
Se side 1061.

(102) bbCcaA

Tiptipoldebarn
Svend Aage Pedersen
Se side 1061.

(102) bbCcaB

Tiptipoldebarn
Charles Toftgaard Pedersen 
Se side 1061.

(102) bbCcaC

Tiptipoldebarn
Bjarne Toftgaard Pedersen 
Se side 1061.

(102) bbCcaD



J.R.G. Side 2004
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(102) bbCcb
Tipoldebarn
Dagmar Laursen
Se side 1062.

(102) bbCcbA
Tiptipoldebarn
Harry Nielsen
Se side 1062.

(102) bbCcbb
Tiptipoldebarn
Inga Marie Nielsen
Se side 1062.

(102) bbCcC
Tipoldebarn
Thorvald Hansen
Se side 1062.

(102) bbCcD
Tipoldebarn
Repræsentant Niels Kristian Mogensen Nygaard
Se side 1062.

(102) bbCcDa
Tiptipoldebarn
Tove Nygaard
Se side 1063.

(102) bbCcDb
Tiptipoldebarn
Else Nygaard
Se side 1063.

(102) bbCcDc
Tiptipoldebarn
Jette Nygaard
Se side 1063.

(102) bbCcE
Tipoldebarn
Maler Viggo Mogensen Nygaard
Se side 1063.

(102) bbCcEA
Tiptipoldebarn
Poul Mogensen Nygaard
Se side 1064.

(102) bbCcEb
Tiptipoldebarn
Elisabeth Mogensen Nygaard
Se side 1064.

(102) bbCcF 
Tipoldebarn
Hans Jessen Mogensen Nygaard
Se side 1064.



J.R.G. Side 2005
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(102) bbCD
Oldebarn
Malermester Christen Engelbrekt Pedersen 
Se side 1064.

(102) bbCe
Oldebarn
Marie Kathrine Pedersen 
Se side 1065.

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.) 
Ane Pedersen
Se side 1065.

(102) bbd

Oldebarn
Gmd. Morten Peder Mortensen 
Se side 1065.

(102) bbdA

Tipoldebarn
Gmd. Niels Christian Mortensen 
Se side 1066.

(102) bbdAA

Tiptipoldebarn
Lissy Frausing Mortensen 
Se side 1066.

(102) bbdAAa

Tiptipoldebarn
Solveig Frausing Mortensen 
Se side 1067.

(102) bbdAAb

Tiptipoldebarn
Poul Evald Frausing Mortensen
Se side 1067.

(102) bbdAAC

Tiptipoldebarn
Jørn Evald Frausing Mortensen 
Se side 1067.

(102) bbdAAD

Tipoldebarn
Malene Agnethe Mortensen 
Se side 1067.

(102) bbdAb

Tiptipoldebarn 
Kurt Eriksen 
Se side 1067.

(102) bbdAbA

Tiptipoldebarn
Bent Eriksen 
Se side 1068.

(102) bbdAbB



J.R.G. Side 2006
T.Fam; Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tipoldebarn
Gmd. Victor Osvald Mortensen 
Se side 1068.

(102) bbdAC

Tiptipoldebarn
Knud Flemming Mortensen 
Se side 1068.

(102) bbdACA

Tiptipoldebarn 
Leo Mortensen 
Se side 1068.

(102) bbdACB

Tipoldebarn
Thorvald Gert Mortensen 
Se side 1068.

(102) bbdAD

Tiptipoldebarn
Jytte Mortensen
Se side 1069.

(102) bbdADa

Tiptipoldebarn 
Ove Mortensen 
Se side 1069.

(102) bbdADB

Tipoldebarn
Holger Mortensen 
Se side 1069.

(102) bbdAE

Oldebarn
Else Mortensen 
Se side 1069.

(102) bbdb

Tipoldebarn
Mary Poulsen
Se side 1070.

(102) bbdba

Tiptipoldebarn
Ib Hardy Lauridsen
Se side 1071.

(102) bbdbaA

Tipoldebarn 
Anna Poulsen 
Se side 1071.

(102) bbdbb

Tiptipoldebarn 
Henning Anton Bähr 
Se side 1071.

(102) bbdbbA



J.R.G. Side 2007
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.)
Ane Margrethe Pedersen
Se side 1071.

(102) bbe

102) bbea
Oldebarn
Ingeborg Hansen
Se side 1072.

Tipoldebarn
Skræder Jens Christian Nielsen 
Se side 1072.

(102) bbeaA

Tipoldebarn
Anna Margrethe Nielsen 
Se side 1073.

(102) bbe ab

Tiptipoldebarn
Marie Kusk Kristensen 
Se side 1073.

(102) bbeaba

Tipoldebarn
Marie Mathilde Nielsen 
Se side 1073.

(102) bbeac

Tiptipoldebarn
Peder Mejer Kristensen 
Se side 1074.

(102) bbeacA

Tipoldebarn
Laura Emilie Nielsen 
Se side 1074.

(102) bbead

Tiptipoldebarn 
Elna Vestergaard 
Se side 1074.

(102) bbeada

Tiptipoldebarn
Helga Vestergaard
Se side 1074.

(102) bbeadb

Tiptipoldebarn
Gerda Vestergaard 
Se side 1074.

(102) bbeadc

Tipoldebarn
Petrea Marie Nielsen 
Se side 1075.

(102) bbeae



J.R.G. Side 2008
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn
Ingeborg Mejer Nielsen 
Se side 1075.

(102) bbeaea

Tiptipoldebarn
Jens Peder Mejer Nielsen
Se side 1075.

(102) bbeaeB

Tiptipoldebarn
Alex Bøgesvang Mejer Nielsen 
Se side 1076.

(102) bbeaeC

Oldebarn
Skomager Hans Peder Hansen
Se side 1076.

(102) bbeB

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.)
Johanne Marie Pedersen
Se side 1076.

(102) bbf

Oldebarn
Gmd. Jens Peder Emil Engeberg Lauridsen
Se side 1077.

(102) bbfA

Tipoldebarn
Karen Laura Lauridsen 
Se side 1077.

(102) bbfAa

Tiptipoldebarn
Anne Elise Hagenau Kaster 
Se side 1078.

(102) bbfAaa

Tip3oldebarn
Bent Hagenau Sørensen
Se side 1078.

(102) bbfAaaA

Tiptipoldebarn
Børge Hagenau Kaster
Se side 1078.

(102) bbfAab

Tipt ipoldebarn
Else Grethe Hagenau Kaster 
Se side 1078.

(102) bbfAac

Tiptipoldebarn
Ruth Hagenau Kaster 
Se side 1078.

(102) bbfAad



J.R.G. Side 2009
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(102) bbfAae 
Tiptipoldebarn
Ingrid Hagenau Kaster
Se side 1078.

(102) bbfAB 
Tipoldebarn
Landmand Jens Magnus Lauridsen
Se side 1079.

(102) bbfABA 
Tiptipoldebarn
Carl Engeberg Lauridsen
Se side 1079.

(102) bbfAC 
Tipoldebarn
Gmd. Laurids Graahede Lauridsen
Se side 1079.

(102) bbfB 
Oldebarn
Landmand Laurids Martinus Lauridsen
Se side 1079.

(102) bbfBa 
Tipoldebarn
Laura Petra Lauridsen
Se side 1080.

(102) bbfBaA
Tiptipoldebarn
Henning Hansen
Se side 1080.

(102) bbfBaB 
Tiptipoldebarn
Leif Hansen
Se side 1081.

(102) bbfBaC
Tiptipoldebarn
Leif Orla Hansen
Se side 1081.

(102) bbfBb
Tipoldebarn
Tove Lauridsen
Se side 1081.

(102) bbfBbA
Tiptipoldebarn
Olfert Krogh
Se side 1081.

(102) bbfBC
Tipoldebarn
Jørgen Lauridsen
Se side 1081.



J.R.G. Side 2010
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(102) bbfBd
Tipoldebarn
Elisabeth Lauridsen
Se side 1081.

(102) bbG
Barnebarn (Nevø til T.F.J.M.C.)
Gmd. Møller og Vært Jens Larsen Pedersen
Se side 1082.

(102) bbGA 
Oldebarn
Farver Peder Elias Pedersen
Se side 1083.

(102) bbGAa 
Tipoldebarn
Maja Pedersen
Se side 1083.

(102) bbGB 
Oldebarn
Gmd. Valdemar Christen Pedersen
Se side 1083.

(102) bbGBA 
Tipoldebarn
Svineavler Arnold Pedersen
Se side 1084.

(102) bbGBAA
Tiptipoldebarn
Gmd. Axel Ravn Pedersen
Se side 1085.

(102) bbGBAAA 
Tip3oldebarn
Jan Ravn Pedersen
Se side 1085.

(102) bbGBAAb
Tip3oldebarn
Hanne Ravn Pedersen
Se side 1085.

(102) bbGBAAc
Tip3oldebarn
Louise Ravn Pedersen
Se side 1085.

(102) bbGBAAd
Tip3oldebarn
? Ravn Pedersen
Se side 1086.

(102) bbGBAB
Tiptipoldebarn
Chauffør Vagn Ravn Pedersen
Se side 1086.



J.R.G. Side 2011
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tip3oldebarn
Anita Ravn Sørensen 
Se side 1088.

(102) bbGBAC
Tiptipoldebarn
Gmd. Knud Ravn Pedersen 
Se side 1086.

(102) bbGBACA
Tip3oldebarn
Jacob Ravn Pedersen 
Se side 1086.

(102) bbGBACb
Tip3oldebarn
Lisbeth Ravn Pedersen 
Se side 1086.

(102) bbGBACC
Tip3oldebarn
Henning Ravn Pedersen 
Se side 1087.

(102) bbGBAD
Tiptipoldebarn
Kontorchef Svend Aage Ravn Pedersen 
Se side 1087.

(102) bbGBADa
Tip3oldebarn
Kirstine Bock Pedersen 
Se side 1087.

(102) bbGBADb
Tip3oldebarn
Ninna Bock Pedersen 
Se side 1087.

(102) bbGBAE
Tiptipoldebarn
Poul Erik Ravn Pedersen 
Se side 1087.

(102) bbGBAf
Tiptipoldebarn
Karen Ravn Pedersen 
Se side 1087.

(102) bbGBAfA
Tip3oldebarn
Kontorassistent Sten Ove Sørensen 
Se side 1088.

(102) bbGBAfb
Tip3oldebarn
Kontorassistent Mona Ravn Sørensen 
Se side 1088.

(102) bbGBAfc



J.R.G. Side 2012
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tip3oldebarn
Mette Ravn Sørensen
Se side 1088.

(102) bbGBAfd

Tipoldebarn
Gmd. Jens Juhler Pedersen 
Se side 1089.

(102) bbGBB

Tiptipoldebarn
Bogholder Peder A. Pedersen 
Se side 1089.

(102) bbGBBA

Tip3oldebarn
Eva Pedersen
Se side 1089.

(102) bbGBBAa

Tip3oldebarn 
Dorthe Pedersen 
Se side 1090.

(102) bbGBBAb

Tiptipoldebarn
Damefrisør Kirsten Marie Pedersen 
Se side 1090.

(102) bbGBBb

Tip3oldebarn
Jesper Rask Pedersen
Se side 1090.

(102) bbGBBbA

Tip3oldebarn
Malene Rask Pedersen 
Se side 1090.

(102) bbGBBbb

Tiptipoldebarn
Maskinfører Kristian Pedersen 
Se side 1090.

(102) bbGBBC

Tip3oldebarn 
Jens Pedersen 
Se side 1091.

(102) bbGBBCA

Tipoldebarn 
Anton Pedersen 
Se side 1091.

(102) bbGBC

Tipoldebarn
Ingeniør Martin Pedersen 
Se side 1091.

(102) bbGBD



J.R.G. Side 2013
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn
Revisor Mogens Hoick Pedersen 
Se side 1091.

(102) bbGBDA

Tip3oldebarn
Anne Stine Hoick Pedersen 
Se side 1092.

(102) bbGBDAa

Tip3oldebarn
Rikke Hoick Pedersen 
Se side 1092.

(102) bbGBDAb

Tip3oldebarn
Marie Louise Hoick Pedersen 
Se side 1092.

(102) bbGBDAc

Tiptipoldebarn
Bankassistent Marianne Hoick Pedersen 
Se side 1092.

(102) bbGBDb

Tip3oldebarn 
Lisa Christensen 
Se side 1093.

(102) bbGBDba

Tip3oldebarn
Jacob Christensen
Se side 1093.

(102) bbGBDbB

Tip3oldebarn
Claus Christensen 
Se side 1093.

(102) bbGBDbC

Tipoldebarn
Gmd. Anton Sigvald Pedersen 
Se side 1093.

(102) bbGBE

Tiptipoldebarn
Bankassistent Anne Katrine Pedersen 
Se side 1094.

(102) bbGBEa

Tip3oldebarn
Heidi Madsen
Se side 1094.

(102) bbGBEaa

Tipoldebarn
Gmd. og Minkavler Gunnar Engberg Pedersen 
Se side 1094.

(102) bbGBF



J.R.G.

T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og
Side 2014 

slægt

(102) bbGBFA
Tiptipoldebarn
Fisker Valdemar Pedersen 
Se side 1095.

Tip3oldebarn
Bo Engberg Pedersen 
Se side 1095.

(102) bbGBFAA

Tip3oldebarn
Jonny Engberg Pedersen 
Se side 1095.

(102) bbGBFAB

Tiptipoldebarn
Fisker Kjeld Pedersen
Se side 1095.

(102) bbGBFB

Tip3oldebarn
Susanne Engberg Pedersen 
Se side 1096.

(102) bbGBFBa

Tiptipoldebarn
Egon Engberg Pedersen 
Se side 1096.

(102) bbGBFC

Tiptipoldebarn
Poul Engberg Pedersen 
Se side 1096.

(102) bbGBFD

Tipoldebarn
Dagny Nielsine Pedersen 
Se side 1096.

(102) bbGBg

Tiptipoldebarn
Mekaniker Henning Christiansen 
Se side 1097.

(102) bbGBgA

Tip3oldebarn
Thomas Gerken Christiansen 
Se side 1097.

(102) bbGBgAA

Tip3oldebarn
Mette Gerken Christiansen 
Se side 1097.

(102) bbGBgAb

Tiptipoldebarn
Thorkild Christiansen 
Se side 1097.

(102) bbGBgB



J.R.G. Side 2015
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tip3oldebarn
Lone Christiansen 
Se side 1098.

(102) bbGBgBa

Tiptipoldebarn
Elektriker Erling Christiansen 
Se side 1098.

(102) bbGBgC

Tip3oldebarn
Jane Fjeldsted Christiansen 
Se side 1098.

(102) bbGBgCa

Tip3oldebarn
Jesper Fjeldsted Christiansen 
Se side 1098.

(102) bbGBgCB

Tipoldebarn
Signe Pedersen 
Se side 1098.

(102) bbGBh

Oldebarn
Anna Margrethe Pedersen 
Se side 1099.

(102) bbGc

Tipoldebarn
Jenny Marie Poulsen
Se side 1100.

(102) bbGca

Tiptipoldebarn 
Smed Jens Kølbæk 
Se side 1100.

(102) bbGcaA

Tip3oldebarn 
Torben Kølbæk 
Se side 1101.

(102) bbGcaAA

Tipt ipoldebarn
Tage Kølbæk
Se side 1101.

(102) bbGcaB

Tipoldebarn
Gmd. Hans Christian Poulsen 
Se side 1101.

(102) bbGcB

Tipt ipoldebarn
Peder Møller Poulsen
Se side 1101.

(102) bbGcBA



J.R.G. Side 2016
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(102) bbGcBB
Tiptipoldebarn 
Thomas Poulsen 
Se side 1102.

Tiptipoldebarn
Ellen Margrethe Poulsen 
Se side 1102.

(102) bbGcBc

Tiptipoldebarn 
John Poulsen 
Se side 1102.

(102) bbGcBD

Tiptipoldebarn 
Erik Poulsen 
Se side 1102.

(102) bbGcBE

Tiptipoldebarn
Vagn Poulsen
Se side 1102.

(102) bbGcBF

Tiptipoldebarn
Jytte Poulsen
Se side 1102.

(102) bbGcBg

Tipoldebarn
Thora Kirstine Poulsen 
Se side 1102.

(102) bbGcc

Tipt ipoldebarn
Ergoterapeut Betty Johansen 
Se side 1103.

(102) bbGcca

Tip3oldebarn
Nicolaj Vinten Nielsen 
Se side 1103.

(102) bbGccaA

Tip3oldebarn 
Janus Søgaard 
Se side 1103.

(102) bbGccaB

Tip3oldebarn 
Mathias Søgaard 
Se side 1103.

(102) bbGccaC

Tipoldebarn
Sekretær Edith Mary Poulsen 
Se side 1104.

(102) bbGcd



J.R.G. Side 2017
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tipt ipoldebarn 
Grethe Jensen 
Se side 1104.

(102) bbGcda

Tip3oldebarn
Rune Dueholm Bech
Se side 1104.

(102) bbGcdaA

Tip3oldebarn
Sabine Dueholm Bech
Se side 1104.

(102) bbGcdab

Tipt ipoldebarn
Bodil Jensen 
Se side 1105.

(102) bbGcdb

Tip3oldebarn 
Ulrich Sodemann 
Se side 1105.

(102) bbGcdbA

Tiptipoldebarn
cand.merc Jens Møller Jensen 
Se side 1105.

(102) bbGcdC

Tipoldebarn
Nanna Maria Poulsen
Se side 1105.

(102) bbGce

Tiptipoldebarn
Alice Møller Poulsen 
Se side 1106.

(102) bbGcea

Tip3oldebarn 
Elin Andersen 
Se side 1106.

(102) bbGceaa

Tip3oldebarn 
Henning Andersen 
Se side 1106.

(102) bbGceaB

Tiptipoldebarn 
Vita Andreasen 
Se side 1106.

(102) bbGceb

Tiot ipoldebarn 
Ulla Andreasen 
Se side 1106.

(102) bbGcec



J.R.G. Side 2018
T.Fam; Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn 
Poul Andreasen 
Se side 1107.

(102) bbGced

Tiptipoldebarn
Liselotte Andreasen 
Se side 1107.

(102) bbGcee

(102) bbGcf
Tipoldebarn
Martha Møller Poulsen 
Se side 1107.

Tiptipoldebarn
Christian Mølgaard Pedersen 
Se side 1107.

(102) bbGcfA

Tiptipoldebarn
Anna Margrethe Pedersen 
Se side 1107.

(102) bbGcfb

Tipoldebarn
Landmand Harry Møller Poulsen 
Se side 1107.

(102) bbGcG

Tiptipoldebarn
Finn Hentze Poulsen 
Se side 1108.

(102) bbGcGA

Tiptipoldebarn
Tom Møller Poulsen 
Se side 1108.

(102) bbGcGB

Tiptipoldebarn
Jens Peder Møller Poulsen 
Se side 1108.

(102) bbGcGC

Tipt ipoldebarn
Susanne Møller Poulsen 
Se side 1108.

(102) bbGcGd

Tipoldebarn
Signe Møller Poulsen
Se side 1108.

(102) bbGch

Tipt ipoldebarn
Karen Marie Lauridsen 
Se side 1109.

(102) bbGcha



J.R.G. Side 2019
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn
Anna Margrethe Lauridsen 
Se side 1109.

(102) bbGchB

Tiptipoldebarn
Jens Peder Lauridsen 
Se side 1109.

(102) bbGchC

Tiptipoldebarn
Peder Møller Lauridsen 
Se side 1109.

(102) bbGchD

Oldebarn
Hansine Marianne Pedersen 
Se side 1109.

(102) bbGd

Tipoldebarn
Tømrermester Viggo Madsen 
Se side 1111.

(102) bbGdA

Tiptipoldebarn
Smed Jørgen Madsen
Se side 1111.

(102) bbGdAA

Tip3oldebarn
Ole Madsen
Se side 1112.

(102) bbGdAAA

Tip3oldebarn 
Robin Madsen 
Se side 1112

(102) bbGdAAB

Tiptipoldebarn
Peder Bent Madsen
Se side 1112.

(102) bbGdAB

Tip3oldebarn
Helle Mølgaard Madsen
Se side 1112.

(102) bbGdABa

Tio3oldebarn
Pia Mølgaard Madsen
Se side 1112.

(102) bbGdABb

Tiptipoldebarn 
Edel Marie Madsen 
Se side 1113.

(102) bbGdAc



J.R.G. Side 2020
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tip3oldebarn
Anni Toftelund Lorentzen 
Se side 1113.

(102) bbGdAca

(102) bbGdAcB
Tip3oldebarn
Jacob Toftelund Lorentzen 
Se side 1113.

Tip3oldebarn
Klaus Toftelund Lorentzen 
Se side 1113.

(102) bbGdAcC

Tiptipoldebarn 
Smed Ole Madsen 
Se side 1113.

(102) bbGdAD

Tip3oldebarn
Marianne Rørmose Madsen 
Se side 1114.

(102) bbGdADa

Tipoldebarn
Kirsten Marie Madsen 
Se side 1114.

(102) bbGdb

Tiptipoldebarn
Erna Grethe Nielsen
Se side 1115.

(102) bbGdba

Tiptipoldebarn
Ruth Birgit Nielsen
Se side 1115.

(102) bbGdbb

Tip3oldebarn
Kirsten Elisabeth Hansen 
Se side 1115.

(102) bbGdbba

Tip4oldebarn
Camilla Christensen 
Se side 1116.

(102) bbGdbbaa

Tip4oldebarn
Morten Christensen 
Se side 1116.

(102) bbGdbbaB

Tip4oldebarn
Maria Christensen 
Se side 1116.

(102) bbGdbbac



J.R.G. Side 2021
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tip4oldebarn
Maren Sophie Christensen 
Se side 1116.

(102) bbGdbbad

Tip3oldebarn
Elektriker Flemming Hansen 
Se side 1116.

(102) bbGdbbB

Tip4oldebarn
Carina G. Hansen
Se side 1117.

(102) bbGdbbBa

Tip4oldebarn
Charlotte G. Hansen 
Se side 1117.

(102) bbGdbbBb

Tip3oldebarn 
Marianne Hansen 
Se side 1117.

(102) bbGdbbc

Tiptipoldebarn
Bankbetjent Poul Nielsen 
Se side 1117.

(102) bbGdbC

Tip3oldebarn 
Ulla Nielsen 
Se side 1118

(102) bbGdbCa

Tip4oldebarn
Jannie Hundstrup
Se side 1118.

(102) bbGdbCaa

Tip4oldebarn
Stefan Hundstrup
Se side 1118.

(102) bbGdbCaB

Tip3oldebarn
Bager Lone Nielsen 
Se side 1119.

(102) bbGdbCb

Tip4oldebarn 
Anders Nielsen 
Se side 1119.

(102) bbGdbCbA

Tip4oldebarn 
Christian Nielsen 
Se side 1119.

(102) bbGdbCbB



J.R.G. Side 2022
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tip4oldebarn 
Laurits Nielsen 
Se side 1119.

(102) bbGdbCbC

Tip3oldebarn
Cykkelsmed Peter Nielsen 
Se side 1119.

(102) bbGdbCC

Tip4oldebarn
Line ?
Se side 1119.

(102) bbGdbCCa

Tip3oldebarn 
Karin Nielsen 
Se side 1120.

(102) bbGdbCd

Tip4oldebarn 
Laura ?
Se side 1120.

(102) bbGdbCda

Tiptipoldebarn
Maskinmester Niels Otto Nielsen 
Se side 1120.

(102) bbGdbD

Tip3oldebarn 
Tina Nielsen 
Se side 1120.

(102) bbGdbDa

Tipoldebarn
Tømrermester Jens Aage Madsen 
Se side 1120.

(102) bbGdC

Tipoldebarn
Fabriksarbejder Max Møller Madsen 
Se side 1121.

(102) bbGdD

Tiptipoldebarn
Evelyn Madsen
Se side 1121.

(102) bbGdDa

Tipoldebarn
Gartner Peder Madsen 
Se side 1122.

(102) bbGdE

Tipoldebarn
Tømrermester Christian Madsen 
Se side 1122.

(102) bbGdF



J.R.G. Side 2023
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

(102) bbGdFA 
Tipt ipoldebarn
Bygningskonstruktør Leo Skibelund Madsen
Se side 1122.

(102) bbGdFAA
Tip3oldebarn
Claus Madsen
Se side 1123.

(102) bbGdFAb
Tip3oldebarn
Jette Madsen
Se side 1123.

(102) bbGdFB 
Tiptipoldebarn
Repræsentant Alex Skibelund Madsen
Se side 1123.

(102) bbGdFBa
Tip3oldebarn
Maria Madsen
Se side 1123.

(102) bbGdFBb 
Tip3oldebarn
Camilla Madsen
Se side 1123.

(102) bbGdFBc 
Tip3oldebarn
Louise Madsen
Se side 1123.

(102) bbGdG 
Tipoldebarn
Tømrer Svend Madsen
Se side 1124.

(102) bbGdGa
Tiptipoldebarn
Bente Madsen
Se side 1124.

(102) bbGdGaa 
Tip3oldebarn
Jane Pedersen
Se side 1124.

(102) bbGdGaaA 
Tip4oldebarn
Kenneth Rene Larsen
Se side 1125.

(102) bbGdH 
Tipoldebarn
Gartner Otto Madsen
Se side 1125.



J.R.G. Side 2024
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn
Marianne Bro Madsen 
Se side 1125.

(102) bbGdHa

Tip3oldebarn
Anne Bro Bielefeldt
Se side 1126.

(102) bbGdHaa

Tip3oldebarn
Lene Bro Bielefeldt 
Se side 1126.

(102) bbGdHab

Tiptipoldebarn
Sygeplejerske Hanne Bro Madsen 
Se side 1126.

(102) bbGdHb

Tip3oldebarn 
Mathias Bro Fisker 
Se side 1126.

(102) bbGdHbA

Tip3oldebarn
Cathrine Bro Fisker
Se side 1126.

(102) bbGdHbb

Tipoldebarn
Tømrermester Bendt Madsen 
Se side 1126.

(102) bbGdl

Tipt ipoldebarn
Bankassistent Benedikte Madsen 
Se side 1127.

(102) bbGdla

Tiptipoldebarn 
Marianne Madsen 
Se side 1127.

(102) bbGdlb

Tip3oldebarn 
Sten Pedersen 
Se side 1128.

(102) bbGdlbA

Tip3oldebarn 
Frank Pedersen 
Se side 1128.

(102) bbGdlbB

Tip3oldebarn 
Steffen Pedersen 
Se side 1128.

(102) bbGdlbC



J.R.G. Side 2025
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tip3oldebarn
Susanne Pedersen
Se side 1128.

(102) bbGdlbd

Tiptipoldebarn
Tømrer Peder Sten Madsen 
Se side 1128.

(102) bbGdIC

Tip3oldebarn
Mads Madsen
Se side 1129.

(102) bbGdICA

Tip3oldebarn
Ida Madsen
Se side 1129.

(102) bbGdICb

Oldebarn
Bygmester Kristian Bollerup Pedersen 
Se side 1129.

(102) bbGE

Tipoldebarn
Lykke Pedersen 
Se side 1130.

(102) bbGEa

Tipoldebarn
Seymour Burdette Pedersen 
Se side 1130.

(102) bbGEB

Tipoldebarn
LeRoy Pedersen 
Se side 1130.

(102) bbGEC

Tiptipoldebarn
Ramsey Rodney Pedersen 
Se side 1131.

(102) bbGECA

Tip3oldebarn
Kevin Kalanipuu Pedersen
Se side 1132.

(102) bbGECAA

Tip3oldebarn
Keit Kaeolani Pedersen 
Se side 1132.

(102) bbGECAB

Tiptipoldebarn
Eric Christian Pedersen 
Se side 1132.

(102) bbGECB



J.R.G. Side 2026
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tip3oldebarn
Christian Andreas Pedersen 
Se side 1133.

(102) bbGECBA

Tip3oldebarn
Nathan Carl Pedersen 
Se side 1133.

(102) bbGECBB

Tip3oldebarn
Nikolaus Erik Pedersen 
Se side 1133.

(102) bbGECBC

Tip3oldebarn
Mattea Nikole Pedersen 
Se side 1133.

(102) bbGECBd

Tiptipoldebarn
Constance Ann Pedersen 
Se side 1133.

(102) bbGECc

Tip3oldebarn
Leah Anne von Ulrich
Se side 1134.

(102) bbGECca

Tip3oldebarn
Sarah Heather von Ulrich
Se side 1134.

(102) bbGECcb

Tip3oldebarn
Rachel Mary von Ulrich
Se side 1134.

(102) bbGECcc

Tiptipoldebarn
Cary Dane Pedersen 
Se side 1134.

(102) bbGECD

Tip3oldebarn
Luke Alan Pedersen 
Se side 1134.

(102) bbGECDA

Tip3oldebarn
Annastasia Noel Pedersen 
Se side 1135.

(102) bbGECDb

Tint ipoldebarn
Elisabeth Jean Pedersen 
Se side 1135.

(102) bbGECe



J.R.G. Side 2027
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn
Leroy Howard Pedersen 
Se side 1138.

(102) bbGECea
Tip3oldebarn
Nina Elisabeth Mezzetta 
Se side 1135.

(102) bbGECeB
Tip3oldebarn
Poul David Mezzetta 
Se side 1135.

(102) bbGECec
Tip3oldebarn
Claire Victoria Mezzetta 
Se side 1135.

(102) bbGECf
Tiptipoldebarn
Annelise Heather Pedersen 
Se side 1135.

(102) bbGED
Tipoldebarn
Forretningsmand Edgar Vernon Pedersen 
Se side 1136.

(102) bbGEDA
Tiptipoldebarn
Forretningsmand Christian Charles Pedersen 
Se side 1136.

(102) bbGEDB
Tiptipoldebarn
Mark Matthew Pedersen 
Se side 1137.

(102) bbGEDc
Tiptipoldebarn
Marguerite Virginia Pedersen 
Se side 1137.

(102) bbGEE
Tipoldebarn
Forretningsmand Howard William Pedersen 
Se side 1137.

(102) bbGEEa
Tiptipoldebarn
Sandre Ann Pedersen 
Se side 1138.

(102) bbGEEaa
Tip3oldebarn
Shame Pattrick Pedersen 
Se side 1138.

(102) bbGEEB
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Tip3oldebarn
Kristine Jean Pedersen 
Se side 1138.

(102) bbGEEBa

Tip3oldebarn
Justin Leroy Pedersen 
Se side 1139.

(102) bbGEEBB

Tip3oldebarn
Joseph Edward Pedersen 
Se side 1139.

(102) bbGEEBC

Tiptipoldebarn
Røntgentekniker Cary Lee Pedersen 
Se side 1139.

(102) bbGEEC

Tip3oldebarn
Ryan John Pedersen 
Se side 1139.

(102) bbGEECA

Tip3oldebarn
Marcus Lee Pedersen
Se side 1139.

(102) bbGEECB

Tiptipoldebarn
Tømrer Rodney Allen Pedersen 
Se side 1140.

(102) bbGEED

Tip3oldebarn
Ross Robert Pedersen 
Se side 1140.

(102) bbGEEDA

Tip3oldebarn
Koyla Maria Pedersen 
Se side 1140.

(102) bbGEEDb

Tint ipoldebarn
Darryl Dean Pedersen
Se side 1140.

(102) bbGEEE

Tip3oldebarn
Heather Roe Pedersen 
Se side 1141.

(102) bbGEEEA

Tip3oldebarn
Heidi Nicole Pedersen 
Se side 1141.

(102) bbGEEEb
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Tiptipoldebarn
Tamara Renae Pedersen 
Se side 1141.

(102) bbGEEf

Tip3oldebarn
Brady Aaron Olson
Se side 1141.

(102) bbGEEfA

Oldebarn
Inger Anna Pedersen
Se side 1141.

(102) bbGf

Tipoldebarn 
Gerda Olesen 
Se side 1142.

(102) bbGfa

Tiptipoldebarn
Journalist Peder Jervin 
Se side 1142.

(102) bbGfaA

Tipoldebarn
Ruth Olesen
Se side 1142.

(102) bbGfb

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.)
Petrea Pedersen
Se side 1143.

(102) bbh

Oldebarn
Jens Christian Jensen Miller 
Se side 1144.

(102) bbhA

Oldebarn
Karen Margrethe Jensen Miller 
Se side 1144.

(102) bbhb

Tipoldebarn
Elsie Parker
Se side 1144.

(102) bbhba

Tiptipoldebarn
Wesley Nyhaug 
Se side 1145.

(102) bbhbaA

Tiptipoldebarn
Una Nyhaug 
Se side 1145.

(102) bbhbab
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Tipoldebarn
Uel Parker
Se side 1145.

(102) bbhbb

Tipoldebarn
Clair Parker
Se side 1145.

(102) bbhbc

Oldebarn
Niels Peder Jensen Miller 
Se side 1145.

(102) bbhC

Oldebarn
Hans Christian Jensen Miller 
Se side 1145.

(102) bbhD

Tipoldebarn
Chris Jensen Miller 
Se side 1146.

(102) bbhDA

Tipoldebarn
Leo Jensen Miller 
Se side 1146.

(102) bbhDB

Tipoldebarn
Glen Jensen Miller 
Se side 1146.

(102) bbhDC

Tipoldebarn
Ellavene Jensen Miller 
Se side 1146.

(102) bbhDd

Tipoldebarn
Vilas Jensen Miller 
Se side 1146.

(102) bbhDE

Oldebarn
Christian Gregers Jensen Miller 
Se side 1146.

(102) bbhE

Tipoldebarn
Cherrie Louise Miller 
Se side 1147.

(102) bbhEa

Tipoldebarn 
Violet Miller 
Se side 1147.

(102) bbhEb



J.R.G. Side 2031
T.Fam: Johanne Marie Christensdatter og slægt

Tiptipoldebarn 
Vinette Rose Byg 
Se side 1148.

(102) bbhEba

Tip3oldebarn 
Dane Duane Skow 
Se side 1148.

(102) bbhEbaA

Tip3oldebarn
John Wesley Skow
Se side 1148.

(102) bbhEbaB

Tip3oldebarn
Lynette Marie Skow
Se side 1148.

(102) bbhEbac

Tip3oldebarn
Darlene Karen Skow 
Se side 1148.

(102) bbhEbad

Tip3oldebarn
Valerie Christine Skow 
Se side 1149.

(102) bbhEbae

Tiptipoldebarn 
Carol Joan Byg 
Se side 1149.

(102) bbhEbb

Tip3oldebarn
Janine Marie Heifner 
Se side 1149.

(102) bbhEbba

Tip3oldebarn
Renee Yvonne Heifner 
Se side 1149.

(102) bbhEbbb

Tip3oldebarn
Denise Michelle Heifner 
Se side 1149.

(102) bbhEbbc

Tiptipoldebarn
Doris Irene Byg
Se side 1150.

(102) bbhEbc

Tiptipoldebarn 
Celia Jean Byg 
Se side 1150.

(102) bbhEbd
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(102) bbhEbda
Tip3oldebarn
Dena Jolie Benson
Se side 1150.

Tiptipoldebarn
Barton Benjamin Byg
Se side 1150.

(102) bbhEbE

(102) bbhEC
Tipoldebarn
Harold G. Miller
Se side 1151.

Tipt ipoldebarn
Gregg C. Miller
Se side 1151.

(102) bbhECA

Tiptipoldebarn 
Clark D. Miller 
Se side 1151.

(102) bbhECB

Tip3oldebarn 
Todd D. Miller 
Se side 1152.

(102) bbhECBA

Tip3oldebarn 
Cary A. Miller 
Se side 1152.

(102) bbhECBB

Tip3oldebarn
Dustin Clark Miller 
Se side 1152.

(102) bbhECBC

Tiptipoldebarn 
Brian Lee Miller 
Se side 1152.

(102) bbhECC

Tip3oldebarn
Elliot Lee Miller 
Se side 1153.

(102) bbhECCA

Tip3oldebarn
Christopher Miller
Se side 1153.

(102) bbhECCB

Tiptipoldebarn 
Kim I. Miller
Se side 1153.

(102) bbhECD
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Tiptipoldebarn 
Tammy I. Miller 
Se side 1153.

(102) bbhECe

Tiptipoldebarn 
Hollie Dee Miller 
Se side 1153.

(102) bbhECf

Tiptipoldebarn 
Shone J. Miller
Se side 1153.

(102) bbhECg

Oldebarn
Berthalena Margretha Jensen Miller 
Se side 1153.

(102) bbhf

Tipoldebarn 
Irene Sullivan 
Se side 1154.

(102) bbhfa

Tipoldebarn 
Bill Sullivan 
Se side 1154.

(102) bbhfB

Oldebarn
Elsie Christina Miller 
Se side 1154.

(102) bbhg

Oldebarn
Engaber Miller
Se side 1154.

(102) bbhH

Oldebarn
Engaber Miller
Se side 1154.

(102) bbhi

Tipoldebarn 
Phyllis Miller 
Se side 1154.

(102) bbhia

Tipoldebarn 
Beverly Miller 
Se side 1155.

(102) bbhib

Tipoldebarn 
Orville Miller 
Se side 1155.

(102) bbhic
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Oldebarn
Harry Volmer Miller
Se side 1155.

(102) bbhJ

Tipoldebarn 
Audrey Miller 
Se side 1155.

(102) bbhJa

Tipoldebarn
Jean Miller
Se side 1155.

(102) bbhJb

Oldebarn
Lena Jensen Miller
Se side 1155.

(102) bbhk

Oldebarn 
Udøbt Datter 
Se side 1156.

(102) bbhl

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.)
Hanne Pedersen
Se side 1156.

(102) bbi

Oldebarn
Pernille Christine Jacobsen 
Se side 1157.

(102) bbia

Tipoldebarn
Fiskeskipper Jens Peder Sørensen 
Se side 1157.

(102) bbiaA

Tiptipoldebarn
Alice Irene Sørensen 
Se side 1157.

(102) bbiaAa

Tiptipoldebarn
Lajla Margrethe Sørensen 
Se side 1158.

(102) bbiaAb

Tiptipoldebarn
Evy Kirstine Sørensen 
Se side 1158.

(102) bbiaAc

Oldebarn
Jacob Peder Christian Jacobsen
Se side 1158.

(102) bbiB
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(102) bbiBA
Tipoldebarn
Revisor Peder Harborg Jacobsen
Se side 1158.

Tipoldebarn
Birgit Jacobsen
Se side 1159.

(102) bbiBb

(102) bbic
Oldebarn
Else Margrethe Jacobsen 
Se side 1159.

Tipoldebarn
Kontorist Kitty Kristine Jensen 
Se side 1159.

(102) bbica

Tiptipoldebarn
Jørgen Dalsgaard Madsen 
Se side 1160.

(102) bbicaA

Tipoldebarn
Elisabeth Johanne Jensen 
Se side 1160.

(102) bbicb

Tiptipoldebarn
Øjvind Peter Jacobsen
Se side 1160.

(102) bbicbA

Oldebarn
Ingeborg Jacobsen
Se side 1160.

(102) bbid

000
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Sideslægt efter Elisabeth Larsdatter
Probandens Mor. Se side 1989.

Barn (søster til T.F.J.M.C.)
Ane Elisabeth Christensdatter
Se side 1449.

Barnebarn (Nevø til T.F.J.M.C.)
Christen Christensen
Se side 1450.

(206) dAA

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.) 
Ane Christensdatter
Se side 1450.

(206) dAb

Oldebarn
Ane Elisabeth Hansen
Se side 1450.

(206) dAba

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.)
Jensine Christensdatter
Se side 1450.

(206) dAc

Oldebarn
Henrik Chr. Mar. Henriksen 
Se side 1451.

(206) dAcA

Barnebarn (Niece til T.F.J.M.C.)
Kirsten Christensdatter
Se side 1451.

(206) dAd

Oldebarn
Christen Christensen 
Se side 1451.

(206) dAdA

Tipoldebarn
Kreaturkommissær Niels Christensen 
Se side 1452.

(206) dAdAA

Tipoldebarn
Manufakturhandler Christen Christensen 
Se side 1453.

(206) dAdAB

Tipoldebarn
Marie Christensen
Se side 1453.

(206) dAdAc
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Tipoldebarn
Kontrolassistent Emil Christensen 
Se side 1453.

(206) dAdAD

Tipoldebarn
Kirstine Christensen 
Se side 1453.

(206) dAdAe

Tipoldebarn
Kathrine Christensen 
Se side 1454.

(206) dAdAf

Tipoldebarn
Landmand Carsten Christensen 
Se side 1454.

(206) dAdAG

Tipoldebarn
Karen Christensen 
Se side 1454.

(206) dAdAh

Tipoldebarn
Gmd. Hans Christensen 
Se side 1454.

(206) dAdAI

Tipoldebarn
Elisabeth Christensen 
Se side 1455.

(206) dAdAj

Tipoldebarn
Einar Christensen 
Se side 1455.

(206) dAdAK

Tipoldebarn
Kornelius Christensen 
Se side 1455.

(206) dAdAL

Oldebarn
Kirstine Christensen 
Se side 1455.

(206) dAdb

Tipoldebarn
Elise Christine Jensen Høj
Se side 1456.

(206) dAdba

Tiptipoldebarn
Ragnhild Pasgaard 
Se side 1456.

(206) dAdbaa
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(206) dAdbab
Tiptipoldebarn
Elna Pasgaard
Se side 1457.

(206) dAdbb
Tipoldebarn
Kathrine Jensen Høj
Se side 1457.

Tiptipoldebarn 
Gmd. Hans Lund 
Se side 1458.

(206) dAdbbA

Tip3oldebarn
Katrine Lund
Se side 1458

(206) dAdbbAa

Tip3oldebarn
Niels Jørgen Kruchow Lund
Se side 1458.

(206) dAdbbAB

Tip3oldebarn
Gerda Elisabeth Kruchow Lund 
Se side 1458.

(206) dAdbbAc

Tipt ipoldebarn
Oscar Lund
Se side 1458.

(206) dAdbbB

Tip3oldebarn 
Mekaniker Leif Lund 
Se side 1459.

(206) dAdbbBA

Tip3oldebarn
Palle Lund
Se side 1459.

(206) dAdbbBB

Tip3oldebarn
Sømand Bent Lund
Se side 1459.

(206) dAdbbBC

Tiptipoldebarn
Marie Lund
Se side 1459.

(206) dAdbbc

Tip3oldebarn
Ella Kragh
Se side 1460.

(206) dAdbbca
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(206) dAdbbcb
Tip3oldebarn
Vita Kragh
Se side 1460.

(206) dAdbc
Tipoldebarn
Jensine Kirstine Jensen Høj 
Se side 1460.

(206) dAdbca
Tiptipoldebarn
Laura Kirstine Larsen 
Se side 1460.

(206) dAdbcaa
Tip3oldebarn 
Christa Jensen 
Se side 1461.

(206) dAdbcaB
Tip3oldebarn
Jens Høj Jensen
Se side 1461.

(206) dAdbcac
Tip3oldebarn
Lilli Jensen
Se side 1462.

Tip3oldebarn 
Chresten Jensen 
Se side 1462.

(206) dAdbcaD

Tip3oldebarn
Lars Peder Jensen 
Se side 1462.

(206) dAdbcaE

(206) dAdbcaf
Tip3oldebarn
Anna Marie Jensen 
Se side 1462.

Tip3oldebarn
Gerda Jensen
Se side 1462.

(206) dAdbcag

Tip3oldebarn
Betty Jensen
Se side 1462

(206) dAdbcah

Tip3oldebarn
Lars Peter Jensen 
Se side 1463.

(206) dAdbcal
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Tip3oldebarn 
Doris Jensen 
Se side 1463

(206) dAdbcaj

(206) dAdbcB
Tiptipoldebarn
Restauratør Kresten Høj Larsen 
Se side 1463.

Tip3oldebarn
Lars Amor Larsen
Se side 1463.

(206) dAdbcBA

Tiptipoldebarn
Dagny Rigmor Larsen
Se side 1463.

(206) dAdbcc

Tip3oldebarn
Harry Vestergaard
Se side 1464.

(206) dAdbccA

Tio3oldebarn
Lauge Vestergaard
Se side 1464.

(206) dAdbccB

Tip3oldebarn
Vagn Vestergaard 
Se side 1464.

(206) dAdbccC

Tipoldebarn
Marie Jensen Høj
Se side 1464.

(206) dAdbd

000
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Sideslægt efter Mads Nielsen 
Probandens Farfar. Se side 1990.

Barn (Farbroder til T.F.J.M.C.)
Niels Madsen

Søn af Mads Nielsen.
Født 1749 i Bygholm, Adsbøl, Strellev *.

* Født samme år som Christian VII bliver født, onsdag den 29. januar 
1749.

Døbt 1748.04.21 i Strellev. Nej 1749?!

Søn af Mads Nielsen, Adsbøl.

Faddere: Mette Povl s, Chr. Madsen og Datter, Niels 
Vestergaard, Peder Kjærgaards Kone.

Konfirmeret 1765 i Strellev Kirke.

Barn (Faster til T.F.J.M.C.)
Mette Madsdatter

Datter af Mads Nielsen.
Født 1752 i Bygholm, Adsbøl, Strellev *.

Døbt 1752.07.16 i Strellev. 7. S. ef. Trin.

Faddere: Niels Christensens Kone, Jens Madsen, Chr. 
Sørensen.

Barn (Farbroder til T.F.J.M.C.)
Mads Madsen

Søn af Mads Nielsen.
Født 1754 i Bygholm, Adsbøl, Stellev.

Barn (Faster til T.F.J.M.C.)
Mette Marie Madsdatter

Datter af Mads Nielsen.
Født 1756 i Bygholm, Adsbøl, Strellev *.
Død 1756 i Bygholm, Adsbøl, Strellev *.
Blev ca. 0 år.

Døbt 1756.02.28 i Strellev.

Barn (Faster til T.F.J.M.C.)
Johanne Madsdatter

Datter af Mads Nielsen.
Født 1765 i Bygholm, Adsbøl, Strellev *.

Døbt 1766.11.21 i Strellev.

Konfirmeret 1782 i Strellev Kirke.

Barn (Faster til T.F.J.M.C.)
Johanne Madsdatter

Datter af Mads Nielsen.
Født 1765.

Døbt 1765.02.10 i Strellev.
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Barn (Farbroder til T.F.J.M.C.)
Niels Christian Madsen

Søn af Mads Nielsen.
Født 1769 i Bygholm, Adsbøl, Strellev

Døbt 1768.02.26 i Strellev

Konfirmeret 1786 i Strellev Kirke.

Barn (Farbroder til T.F.J.M.C.)
Hans Madsen

Søn af Mads Nielsen.
Født 1772 i Bygholm, Adsbøl, Strellev 

Konfirmeret 1788 i Strellev Kirke.

Barn (Farbroder til T.F.J.M.C.)
Peder Madsen

Søn af Mads Nielsen.
Født 1775 i Bygholm, Adsbøl, Strellev 

Konfirmeret 1790 i Strellev Kirke.

Barn (Faster til T.F.J.M.C.)
Mette Marie Madsdatter

Datter af Mads Nielsen.
Født 1781 i Bygholm, Adsbøl, Strellev 

Konfirmeret 1796 i Strellev Kirke.

000
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Til.Fam.ved Karen Thomasdatter
Se side 1499.

Gmd., Degn, Kromand Poul Christensen 
Se side 1499.

Børn: Thomas Poulsen.
Født tirsdag den 11. august 1807.

Ane Margrethe Poulsdatter.
Født 1810.

Hans Thorning Poulsen.
Født søndag den 18. juni 1815.

Sidsel Poulsdatter.

(408) gd
Partner :
Karen Thomasdatter
Se side 1499.

--  === OOO === --
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Efterslægt til T.Fam: Poul Christensen
Omtalt fra side 1500 og fremefter.

Forgængere til T.Fam: Poul Christensen
Far
Navnet ukendt

Fødselsdatoen er ukendt.

Ingen kendt partner.

Mor
Navnet ukendt

Fødselsdatoen er ukendt.

Ingen kendt partner.

--- === OOO === ---
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Kirkeappendiks
Om AAL kirke:
Kirken, der er berømt for sine sjældne kalkmalerier, er en meget 
langstrakt bygning, hvidkalket, bestående af kor, skib, senere 
tilbygget våbenhus ved syssiden, et sakristi ved korets nordside 
samt mod vest et smalt tårn. Kernen er den vestlige del af koret 
og den østlige del af skibet, opført forneden i den halve murhøjde 
af granitkvadre på skråkantsokke1, og derover af tufsten med 
blændinger, lisener og rundbuefriser, dog kun bevaret på skibet. 
Enkelte krumhugne kvadre synes at vise, at koret oprindelig havde 
apsis, som dog forsvandt ved en ombygning i 1200-tallet, da koret 
blev forlænget mod øst og fik en ny gavl af teglsten med et 
unggotisk, tredobbelt vindue. Også skibet er senere, vistnok i den 
senere middelalder, udvidet mod vest; i det ydre markerer 
blændingerne, i det indre kalkmalerierne, hvor skellet mellem de 
to byggeperioder skal søges. Flere romanske vinduer er i behold, 
på nordsiden: ét i koret og fire i skibet, alle i funktion, men 
vistnok alle udvidet i lysningen (da kalkmalerierne her synes 
fjernet); i skibets sydmur ses to tilmurede gamle vinduer. Begge 
døre er bevaret, begge tilmuret; i syddøren er stikket muret 
vekselvis af tuf og tegl i overordentligt fint tildannede 
kilesten. I sengotisk tid er sakristiet tilbygget, med 
blændingsgavl og i det indre overhvælvet. Det ligeledes sengotiske 
våbenhus, overvejende af granitkvadre, blev 1901 omdannet til 
ligkapel, hvorefter tårnrummet fungerede som forhal med ny portal 
i vestmuren. Også tårnet er fra den sene middelalder, med 
blytækket pyramidespir; i fløjen en gammel fugl, af uvis alder. I 
det indre er kormuren bevaret fra romansk tid, med sidealternicher 
og derover blændingsdekoration, overvejende med stilkarakter fra 
den senromanske, rhinske tufstensarkitektur; korbuen har romanske 
kragsten, men er vistnok noget udvidet. Koret har gotiske hvælv, 
skibet dækkes af bjælkeloft. Kirkens usædvanlige udsmykning af 
kalkmalerier stammer fra første halvdel af 1200-tallet. Der har 
oprindelig været lange billedfriser overalt på skibets og korets 
vægge, nu bedst bevaret på skibets nordvæg, med fremstilling bl.a. 
af scener fra den hellige Nicolaus af Myras legende samt en 
livfuld kampscene mellem voldsomt kæmpende ryttere (jævnfør den 
samtidige rytterscene i Højen kirke). - Alterbordet er muret af 
granit. Det har som alterdekoration et trækors, medens rester af 
et til dels pragtfuldt skåret, senmiddelalderligt alterskab endnu 
bevares i kirken. Romansk font af granit. Prædikestol i barok med 
hjørnekaryatider; i felterne Kristus og evangelisterne, samt Moses 
i opgangsfeltet; den samtidige himmel, der senere er parteret og 
hvoraf dele er anvendt til gavle på stolene i koret, havde 
årstallet 1637 samt Chr. IVs navnetræk og våben for Christen 
Lange. På stolegavlene ses samme våben og tillige navnetræk ES og 
FI samt 1580. Det nye orgel (1960, Frobenius) er anbragt på et 
pulpitur, hvori er indsat en del af den gamle altertavles 
relieffer. Kirkeskib. Som trappesten foran indgangen ligger en 
ligsten fra 1494 over forhenværende borgmester Albert Hansen i 
Køge og hustru Gunde, ført hertil og benyttet til ligsten over 
Jens Juel til Hesselmed og hustru (deres fædrene og mødrene våben 
er udhugget på den). I ligkapellet er en ligsten over Christen 
Rygaard til Hesselmed. Klokke med minuskelindskrift fra 1431.

AAL kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jørgen Petersen og 
Metha Marie Kristine Graungaard, se side 182.
Bryllup mellem Laurids (Lause) Høy og
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Bodil Kristiane Petersen, se side 183.
Bryllup mellem Kristian Nygaard og
Gudrun Høy, se side 184.
Bryllup mellem Søren Vinther (Sørensen) og 
Lisbeth Høy, se side 185.
Bryllup mellem Thorkild Graungaard Petersen og
Metha Mortensen, se side 189.
Bryllup mellem Niels Bruno Christiansen og 
Anna Christa Petersen, se side 193.
Bryllup mellem Kristian Nielsen Bruun og 
Dagny Graungaard, se side 197.
Bryllup mellem Søren Lykke Nielsen og 
Sigrid Graungaard, se side 226.
Bryllup mellem Aksel Jørgensen og 
Gunhild Graungaard, se side 228.
Bryllup mellem Holger Andersen og 
Ingeborg Jørgensen, se side 229.
Bryllup mellem Richard Graungaard Jørgensen og 
Jonna Råbjerg Jensen, se side 230.
Bryllup mellem Leo Kristensen og 
Rigmor Graungaard, se side 233. 
Bryllup mellem Hugo Olsen og 
Rita Graungaard, se side 236.
Bryllup mellem Per Graungaard Olsen og 
Gitte Christiansen, se side 238.
Bryllup mellem Hans Bondesen Hansen og 
Marie Graungaard, se side 240.
Bryllup mellem Mads Christian Sørensen Simonsen og 
Sofie Hansine Graungaard, se side 256.
Bryllup mellem Hans Peder Julius Simonsen og
Ane Kristine Graungaard, se side 260. 
Bryllup mellem Magnus Karsten Hansen og 
Betty Graungaard, se side 274.
Bryllup mellem Jens Ingvard Graungaard og 
Ellen Snak, se side 303.
Bryllup mellem Anton Poulsen og 
Else Mortensen, se side 1070.
Bryllup mellem Søren Myrthue Sørensen og 
Pernille Christine Jacobsen, se side 1157.
Bryllup mellem Peder Jensen og
Else Margrethe Jacobsen, se side 1159.

Om AARRE kirke:
Kirken består af romansk kor og skib med sengotisk tårn i vest og 
våbenhus fra midten af 1800-tallet ved sydsiden. Den romanske 
bygning er opført af granitkvadre og tufsten, koret på profileret 
sokkel med hjørneblade. Af oprindelige træk er kun lidet bevaret, 
nemlig et rundbuevindue i korets nordside og den runde korbue med 
skråkantprofilerede kragsten og sokler. Indtil en gennemgribende 
ombygning med mursten havde skibets nordside tufstensmurværk med 
lisener og rundbuefriser ligesom andre kirker på Ribe-egnen. 
Indvendig har både kor og skib bjælkelofter. Det sengotiske tårn 
er bygget af genanvendte granitkvadre og munkesten. Dets underrum, 
der åbner sig mod skibet ved en rund tårnbue, har fladt loft. 
Overdelen er vistnok nedskåret 1758 (jerncifre), således at 
glamhullerne sidder i gavltrekanterne, der vender i øst-vest. Ved 
den omtalte ombygning 1882 blev også korgavlen helt fornyet med 
små mursten. Kirken gennemgik en hovedistandsættelse omkring 1930 
ved arkitekt Axel Hansen, der bl.a. indsatte et fremmedartet 
virkende stavværksvindue i skibets sydside. - Altertavlen er en
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trefløjet opbygning fra 1931 i nærmest sengotisk stil med malerier 
af hyrderne og kongernes tilbedelse af Jesusbarnet, Skt. Mikael og 
den gode hyrde i kamp med en ulv, udført af Erik Pedersen. Foran 
alterbordet er der et panel med malet fremstilling af Kristus i 
Mandorla, omgivet af syngende engle. To ældre altermalerier er 
ophængt; Nadveren fra 1700-tallet, og en gengivelse af 
Thorvaldsens Kristus fra 1800-tallet. Små sengotiske stager på 
siddende løver samt ejendommelig, syvarmet stage fra begyndelsen 
af 1900-tallet, i frodig jugendstil. Høj, romansk granitfont med 
krydsende buefrise og ejendommelige relieffer af fabeldyr, fugl og 
mandsskikkelse, løve og korslam. Prædikestol fra 1618 med 
evangeliststatuetter på hjørnerne og usædvanlig naivt skårne 
relieffer i felterne med scener fra Kristi barndom, opstandelse og 
himmelfart. Smukt stoleværk i ungrenæssance fra 1682 med fladsnit 
og foldeværk. Nyt orgel. En jernbunden dørfløj i Nationalmuseet 
fra begyndelsen af 1200-tallet svarende til dem i Sneum og 
Grimstrup samt Hjortlund i Ribe herred stammer efter alt at dømme 
fra kirken. Skriftløs, sandsynligvis sengotisk klokke. Slidt 
gravsten over Jep Olufsen Tranberg, død 1620, Niels Lavesen og 
deres hustruer.

AARRE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kristian Vilhelm Christensen og 
Kirsten Madsen, se side 1567.

Om ADSLEV kirke:
Adslev kirke mellem Skanderborg og Århus ligger frit på et bakke- 
hæld syd for sognebyen. Skib og kor er romanske, opført af granit- 
kvadere på skråkantsokkel. I ny tid er tilføjet våbenhuset fra 
slutningen af forrige århundrede samt tårnet fra 1925. Nyeste 
tilføjelse i anlægget er den pyntelige kirkegårdsportal fra 1943. 
Tårnet er opført for testamentariske midler fra frøken Mine 
Houmann
af Kollen. Det erstatter et ældre tårn, der skal være styrtet sam
men omkring år 1800.
I slutningen af middelalderen fik kor og skib hvælvinger, ligesom 
korbuen blev ændret til spidsbue. Kirken står med nyromanske vin
duer, i koret er indsat moderne glasmalerier af Fanny og Poul 
Sæbye. Den nye altertavle er fra 1916, men i den indgår tre 
figurer
- Maria, Sankt Barbara og Johannes Døberen fra en sengotisk tavle. 
Alterstagerne fra 1622 er skænket for "vor Søns Povel Madsen 
Begrafvels i Kircken" og for "vor søn Niels Grøns Begtafvels i 
kircken". Den store, romanske døbefont har usædvanlig stærkt frem
springende mandehoveder. (K: Familie Journalen).

ADSLEV kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Hubert Tråger og 
Edel Horsbøl, se side 1746.
Bryllup mellem Egon Horsbøl og 
Else Margit Jensen, se side 1747.

Om ALBØGE kirke:
Albøge på Djursland ved det udtørrede Kolindsund er en meget 
gammel 
bygd. Det viser den store rigdom af oldtidsgrave samt forekomsten 
af køkkenmøddinger.
Den højtliggende kirke har form af et langhus med et tårn ved 
vest-
gavlen. Tidligere har den bestået af et romansk skib og et
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smallere
kor af granitkvadre. I senmiddelalderen må denne bygning være 
revet 
ned, og en ny kirke er rejst ved genbrug af de gamle kvadre i de 
østlige partier. Kirken er rejst med en tresidet korslutning, og 
fra samme tid stammer det smalle tårn med den karakteristiske helt 
åbne vestside. Et planlagt sakristi blev aldrig bygget.
Skibets to sengotiske portaler er i behold. Dn sydlige er i brug, 
den nordlige muret til. Foran den sydlige portal er rejst et 
våben
hus. Alterbordet er muret, altertavlen er i højrenæssance. Knæ
faldsskranken er prydet af Krag-Høg'ernes våben, som også ses på 
prædikestolens himmel sammen med årstallet 1740. Kirken opbevarer 
dertil et eksemplar af Christian den Tredies bibel fra 1550.
(K: Familie Journalen).

ALBØGE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Enevold Laurids Sørensen og 
Dagny Kathrine Hagemann, se side 443.

Om ANDSAGER kirke:
Den lille kirke i Ansager ved Grindsted består af romansk kor og 
skib med sen-middelalderligt tårn mod vest. Kirken er udvidet 
betydeligt 1884-90 med korsfløje mod nord og syd. Samtidig blev et 
våbenhus mod syd sløj fet. I kirkegårdsdiget er fundet slaggeblokke 
fra oldtidens jernudvinding. Kor og skib er opført af sand-al samt 
rå og kløvet kamp. Det sen-middelalderlige tårn af munkesten er 
ommuret under kirkeejer A.C. Teilmann i 1748, og på pyramidetaget 
står den teilmannske trane som vejrfløj. Kor, skib og korsarme har 
bjælkelofter, og på en af skibets bjælker stod malet: "Anno 1614 
lod Her Haans B. S. oc Chresten P.S. (sognepræst Hans Bertelsen og 
kirkeværge C. Pedersen) indlegge disse Bjelcker" samt "Aar 1845 
lod Ejerinden I.C.R.T. (I.C. Rosenørn-Teilmann) Kirken male". I 
alterbordet blev 1839 fundet et relikviegemme af bly, indeholdende 
nogle benstumper og nogle stykker fint lærred. Altertavlen er et 
maleri af Lazarus' opvækkelse. (K: Familie Journalen).

ANDSAGER kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Aksel Graungaard og 
Kristine Cecilie Jensen, se side 267.
Bryllup mellem Christian Raunkjær og 
Inga Ladefoged Thomsen, se side 560.
Bryllup mellem Erik Frede Søndergaard (Hansen) og 
Doris Madsen, se side 1548.
Bryllup mellem Kristian Rønberg og 
Anne-Lis Sørensen, se side 1665.
Bryllup mellem Jørgen Lythe Jørgensen og
Tove Rønberg, se side 1666.
Bryllup mellem Niels Johannes Tranberg og
Cicilia Jørgensen, se side 1669.
Bryllup mellem Frands Jørgensen Knudsen og 
Gerda Toftegaard, se side 1683.
Bryllup mellem Anders M. J. Dahlmann og
Anna Marie Knudsen, se side 1683. 
Bryllup mellem Svend Aage Bruun og 
Kirsten Irene Dahlmann, se side 1684. 
Bryllup mellem Kjeld Klausen og 
Petra Dahlmann, se side 1684.
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Om ANDST kirke:
Anst kirke ved Lunderskov er et anseligt, romansk anlæg, bestående 
af en stærkt rundet apsis, et kor og et skib. Våbenhus og tårn er 
senere tilføjelser. De oprindelige dele af granitkvadre synes at 
stå under indflydelse fra Ribe Domkirke. Norddøren er tilmuret, 
mens syddøren sidder i en smuk portal med to par søjler og en 
tympanon, hvor Kristus sidder mellem Peter og Paulus. I apsis er 
den oprindelige hvælving erstattet med et træloft, mens kor og 
skib 
har fladt, kasseteret bræddeloft med rosetter, oplagt 1606 af 
Koldingpræsten Jon Jensen. Tårnet af mursten er ifølge indskrift 
opført 1592. Det murede alterbord bærer en sengotisk 
fløj altertavle 
fra ca. 1515 med en figurrig korsfæstelses-scene i midtskabet. Den 
romanske granitfont skyldes formentlig samme stenhugger, som står 
bag sydportalen. Den rigt udskårne prædikestol er fra 1602 med 
relieffer. En rigt udskåret tavle fra samme værksted som prædike
stolen er 1602 opsat af Jon Jensen til minde om Casper Markdanners 
velgerning mod kirken. (K: Familie Journalen).

ANDST kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Niels Kristian Nielsen og 
Karen Madsen, se side 723.
Bryllup mellem Johannes Valdemar Jensen og
Dagmar Madsen, se side 752.

Om ARUP kirke:
Arup Kirke i Thy, viet til Sankt Morten, består af romansk kor og 
skib, et sengotisk tårn og et nyere våbenhus. Den romanske bygning 
er opført af granitkvadre. Begge de oprindelige døre er bevaret, 
den sydlige er endnu i brug, den nordlige muret til. De romanske 
kvadermure er usædvanligt rige på stenhuggerfelter og indristede 
figurer, bl.a. hammerkors, fugle og ornamenter. I det indre, der 
har nye bjælkelofter, står korbuen uændret. Af det sengotiske tårn 
er kun ubetydelige rester tilbage efter en ombygning i 1904. 
Våbenhuset stammer vistnok fra 1839. Det tidligere i bindingsværk 
var fra 1691. Det romanske alterbord af granitkvadre har en 
helgengrav. Altertavlen er en luthersk fløjtavle fra 1580-90. Af 
den oprindelige bemaling er bevaret figurer på fløjenes ydersider, 
mens den øvrige staffering er udført af Chr. Pedersen Lyngbye i 
1707. Døbefonten er romansk granit af samme type som i Klim. 
Prædikestolen fra 1593 er af Kollerup-type. Stoleværket er fra ca. 
1625. Kirkeklokken er fra ca. 1300 og af slank, unggotisk form. 
(K: Familie Journalen).

ARUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Møller Thygesen og 
Doris Hansen, se side 528.

Om ASSING kirke:
Assing Kirke i Vestjylland består af romansk kor og skib samt 
våbenhus fra 1800-tallet og et tårn fra 1922. De romanske 
bygnings
dele er opført af granitkvadre. Syddøren er bevaret i tilmuret 
stand, mens norddøren er i brug, udvidet og overdækket af en 
spidsbue. Skibet og koret har mod nord bevarede, rundbuede 
vinduer.
I det indre, der har fladt bjælkeloft, er den runde korbue 
bevaret.
Det lille våbenhus fra 1800-tallet har muligvis bevaret murværk af



J.R.G. Side 2050
Jens Raunkiær Graunoaard og slægt

ældre dato. Ved ombygning og udvidelse i 1920 rejstes det kraftige 
tårn af genbrugte kvadre og kløvet granit. Dets underrum er 
inddra
get i skibet, og med dets tvedelte glamhuller med midtersøjle vir
ker det i stilen nærmest bornholmsk-romansk. Alterbordet dækkes af 
et panel fra slutningen af 1500-tallet med kerubhoveder. Alter
tavlen er i renæssance fra begyndelsen af 1600-tallet med malerier 
af nadveren, Moses og Kristus med verdenskuglen fra 1701. Den 
enkle 
renæssanceprædikestol smykkes af fornøjelige 1700-talsmalerier.
(K: Familie Journalen).

ASSING kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Robert William Laursen og 
Jensine Østergaard, se side 1319.
Bryllup mellem Harry Christensen og
Erna Eriksen, se side 1382.

Om AULUM kirke:
Århundrederne mødes i kirkebygningen i Avlum mellem Herning og 
Holstebro. Det oprindelige, romanske kirkeskib af granitkvadre er 
tilføjet et sengotisk tårn og våbenhus og sidst i 1920 korsarme og 
et nyt kor til erstatning for det oprindelige romanske.
Indvendig har kirkeskibet lige som tilføjelserne et fladt bjælke
loft. Det sengotiske tårn har krydshvælv i underrummet, som er 
åbnet ind mod skibet ved en spids tårnbue. Klokkestokværket har 
spidsbuede, falsede glamhuller. Spiret har blytag, ligesom kirke
skibet, og det ender i en vindfløj med en springende hjort og års
tallet 1788. Det sengotiske våbenhus har skifertag, mens udvidel
serne fra 1920 er tækkede med tegl.
Over skibets nordvinduer er fremdraget rester af en kalkmalet 
deko
ration, formentlig fra 1400-tallet. Dekorationen blev fremstillet 
1896 og derefter restaureret. Fra det oprindelige, nu forsvundne 
alterbord er en kvader med helgengrav indmuret i tårnet.
Altertavlen er et anseligt snitværksarbejde i rig renæssance fra 
1593. Storfeltets maleri, forestillende Kristus og synderinden, er 
udført 1882 af Anker Lund. Kalk og disk er fra slutningen af 1500- 
tallet med ramels og Rosenkrantz indgraverede våben.
(K: Familie Journalen).

AULUM kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Niels Kristian Nielsen og 
Maren Vigh Christensen, se side 1378.

Om BAAGØ kirke:
Udfor Assens ligger Lillebæltsøen Baagø. Øens kirke består af et 
langhus med tårn. Den er opført i gule mursten og indviet 3. 
november 1861. Dengang blev Baagø sogn oprettet, omfattende Øen og 
naboøerne Egholm og Brandsø. Tårnet har pyramidespir over fire 
spidsgavle, og i underrummet er der indrettet våbenhus og 
materiel-
rum. I det indre har langhuset fladt, synligt tagværk. Al kirkens 
inventar stammer fra opførelsesåret. I kirkerummet kan man beundre 
en stor skibsmodel, som er bygget af en lokal kunstner.
Allerede da Baagø blev selvstændigt sogn, var en befolkningstilba
gegang sat ind på Lillebæltsøen. Dengang blev sognet udskilt fra 
Assens, og hertil vendte den atter tilbage i 1956. Øens præstegård 
er forlængst nedrevet, så nu kommer præsten med færgen. Kirke
tjenesten opretholdes, selv om indbyggertallet er stadigt dalende.
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Det er ikke mange begravelser, som har fundet sted på den lille 
kirkegård omkring kirken. Man bemærker en lille mindesten, som er 
opsat af øens beboere og som fortæller den tragiske skæbne, som 
overgik øens første præstepar.
Indskriften lyder i al sin enkelhed: Hermine Kjødt fra Kohlstedt. 
I 
seks år præstekone på Baagø. Død 33 år gammel med sin nyfødte dat
ter 9. juli 1867.
ter (K: Familie Journalen).

BAAGØ kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Aage Madsen og 
Edith Kruse Jørgensen, se side 1121.

Om BEJSNAP kirke:
Filialkirken i Bejsnap, indviet 14/8 1892, er opført i romansk 
stil efter tegning af arkitekt J. B. Løffler. Den 
velproportionerede, røde teglkirke består af kor smykket af 
rundbuefrise, skib med tagrytter over vestenden samt lille 
våbenhus i syd, med korsprydet tympanon over døren og herover 
nyere ur. På kirkegården i vest moderne ligkapel. Det indre har 
bjælkeloft. - Inventaret er delvis fra 1892. Altertavlen er et 
maleri, Jesus som den gode hyrde, signeret J. T. Skovgaard 1915, i 
udskæring, forgyldt bladramme udført af Aug. Johnsen 1914. På 
alteret stod tidligere et kricifiks. Altersølv af Christensen, 
København, 1892, kalken skænket af sognepræst i Ølgod J. Chr. 
Fenger Olrik. Alterstagerne en gave fra Chr. Nielsens enke Ane 
Hansen, Bejsnap, 1892. Nyromansk granitdøbefont med messingdåbfad 
fra 1933 af F. Bruun. To tindåbskander fra 1800-tallets sidste 
halvdel, af L. Buntzen, nu ude af brug. Lysekroner fra 1914 og 
1930. Orgel fra Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.

BEJSNAP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jørgen Østergaard Raunkjær og 
Inge Lise Kjeldsen, se side 483.
Bryllup mellem Kristen Jensen Øllgaard og 
Anna Kirstine Thomsen, se side 791.
Bryllup mellem Kristian Mølgaard Pedersen og 
Kirsten Friis Andersen, se side 946.
Bryllup mellem Jørgen Madsen Jørgensen og 
Maren Madsen, se side 1605.
Bryllup mellem Christian Nicolaj Christensen og
Abelone Jørgensen, se side 1605.
Bryllup mellem Christian Andersen og 
Cecilie Fransiska Jørgensen, se side 1607.

Om BOESLUNDE kirke:
Den meget store kirke i Boeslunde ved Korsør, der med sit høje 
tårn
syner vidt i landet, er en gammel valfartskirke ved den 
Helligkors- 
kilde, som stadig findes nord for kirken. Som kirken står nu er 
den 
en gotisk teglstensbygning fra omkring 1300, og fra den tid er be
varet skibets næsten kvadratiske vest-del, som er ti meter bred og 
tolv meter lang. Skibet stod oprindelig med fladt bjælkeloft, men 
fik hvælvinger omkring 1400 på grund af den store bredde blev kir
ken gjort toskibet. Af de mange tilbygninger er våbenhuset mod 
nord
ældst. Lidt yngre er det brede, af to meter tykke mure rejste
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tårn.
Yngre end tårnet er den østlige tilbygning, hvorved kirkens længde 
fordoblede i hele skibets bredde. Samtidig byggedes mod nord et 
sakristi. Mod nord og syd er langs kirken opført 
senmiddelalderlige 
støttepiller. Fra 1500-tallets begyndelse er det store syd-kapel, 
der nu fungerer som våbenhus. Den trefløjede altertavle på det 
murede alterbord er malet og signeret Niels Skovgaard 1924, den 
gamle gotiske altertavle er i Nationalmuseet. Den romanske granit
font har syv nedad rundede skjoldfelter. Prædikestolen er fra 
1922 .
(K: Familie Journalen).

BOESLUNDE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Hans-Jørgen Søndergaard Tusborg og 
Birgit Kristine Haastrup, se side 1588.

Om BRABRAND kirke:
Brabrand kirke er opført på det hedenske Helligsteds Plads, tæt 
ved
Brabrand sø. I det 12- 13 århundrede opførtes den som Kor og Skib. 
De gamle mure er af rå og kløvet kampesten, uden sokkelunderiag. I 
den seneste middelalder tilføjedes et munkestenstårn, hvis 
overpart 
siden er nedbrudt til taghøjde af Skibet og underdelen tillagt 
det
te. Siden er der anvendt røde mursten i vestsiden af kirken. Disse 
sten antages, at stamme fra den efter reformationen nedrevne True 
kirke.
Brabrand kirkes nuværende tårn, blev opført i 1880 af røde sten, 
der nu er grovpudsede og hvidkalkede, med tag af skiffer, til for
skel fra resten af kirken der er tækket med røde teglsten. 
1923-24 blev kirken udvidet med tværbygning i retning nord-syd, 
korparti mod syd. Hele rummet blev overhvælvet i gotisk stil, hvor 
det før var med fladt loft. Der blev også opført et nyt våbenhus 
på 
kirkens østside. Kirken blev genindviet den 1 februar 1925.
(K: Familie Journalen).

BRABRAND kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Henrik Graungaard (Kristensen) og 
Mette Malmkjær Willumsen, se side 235.

Om BRAMMINGE kirke:
Den gamle kirke, der ligger idylisk i en lille lund tæt ved 
landevejen nord for stationsbyen, er viet Skt. Knud og består af 
romansk kor og skib med sengotiske tilbygninger: tårn mod vest og 
våbenhus mod syd. Den romanske bygning, der er en hel del ommuret, 
er opført af granitkvadre og (vel noget senere) tufsten på en 
hulet skråkantsokke1. Norddøren er endnu i brug, og i skibets 
nordside er der et rundbuevindue med lilieornament på overliggeren 
ligesom flere andre af egnens kirker. Uvist hvornår, men 
sandsynligvis i 1400-tallet, er det meste af murværkets øvre 
partier ombygget med munkesten, og kort efter tilføjedes tårnet, 
der har krydsvælvet underrum. Det rammes 1674 af et lynnedslag og 
er 1767 yderligere skalmuret. Det let opskalkede pyramidespir er 
snarest fra denne sidste ombygning. Våbenhuset af munkesten over 
sokkel af kvadre er ligeledes sengotisk, og det har i gavlspidsen 
et nu stærkt forstyrret blændingskors. Over dets indgangsdør er 
der en stentavle med årstallet 1734 og våben for C. C. v. Gabel og
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hans anden hustru Anna Benedicte Steensen. Kirken blev 1887 
underkastet en hovedistandsættelse, hvorunder hele dens sydside 
blev skalmuret. I kirkegårdsdiget mod nord står der et par 
klassiske portpiller med kvaddermuring og årstallet 1793. Fra en 
sengotisk altertavle er en Madonna kommet til Nordens Museum i 
Stockholm. En altertavle fra' 1635 brændte 1849 og blev erstattet 
af en epitafieramme fra begyndelsen af 1600-tallet, købt fra Ribe 
domkirke ved dennes istandsættelse 1843. Maleriet fra 1850 er en 
kopi efter Rubens: Korsfæstelsen. Sengotisk korbuekrucifiks, 
omkring 1475. Enkel, romansk granitfond af sydvestjysk type. 
Prædikestol i enkel renæssance, omkring 1620, med 
evangelistmalerier. En del af stoleværket er i senrenæssance fra 
1639. Et maleri, opsat 1734 af C. C. v. Gabel, forestillende en 
munkeklædt mand og opfattet som et billede af Skt. Knud, er 
erhvervet fra Odense og fremstiller formentlig Skt. Knuds klosters 
sidste prior, Chr. Poulsen. Lysekrone fra 1700-tallet, givet af C. 
C. v. Gabel. Kirkeskib: skonnertbrig fra ca. 1936. - Epitafier: 1) 
Dorothea Rantzau, død 1744, enke efter brigader Niels Mund. 2) H. 
Chr. Wormskjold, død 1760, og hustru Ingeborg Chr. Teilmann, død 
1785. 3) Justitsråd Termann Øllgaard, død 1827. Desuden er der et 
pompøst stenmonument over C. C. v. Gabel, død 1748, og hans to 
hustruer - en marmorpyramide med våben, foran hvilken hans buste 
står, omgivet af trofæer. Under en lukket stol i tårnrummet er der 
en begravelse for Kaj Lykke og en Rantzau, død i udlandet. 
Gravsten over Helle Justdatter Holst, død 1711, gift med Chr. 
Sørensen Rygaard, samt en over børn af Laust Frandsen, Lille 
Darum. Skriftløs klokke fra 1300-tallet.

BRAMMINGE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Egon Rasmussen Degn og 
Astrid Hansen, se side 296.
Bryllup mellem Simon Lund Jørgensen og
Erna Schmidt, se side 1659. 
Bryllup mellem Vagn Iversen og 
Kirsten Jørgensen, se side 1662. 
Bryllup mellem Kai Jørgensen og 
Inga Marie Koester, se side 1662. 
Bryllup mellem Sigurd Keld Rønberg og 
Anna Kristine Lund Jørgensen, se side 1664. 
Bryllup mellem Leif Østergaard og 
Grete Rønberg Pedersen, se side 1664. 
Bryllup mellem Frands Bentsen Rasmussen og 
Else Iversen Svendsen, se side 1686.
Bryllup mellem Helge Bentsen Rasmussen og 
Keti Frederiksen, se side 1687.
Bryllup mellem Frederik Horsbøl og 
Dagmar Sillasen Gantzel, se side 1709.
Bryllup mellem Niels Christian Nielsen og 
Inger Gantzel Horsbøl, se side 1709.

Om BREJNING kirke:
Den anselige kirke består af kor med tresidet afslutning, skib, 
tårn i vest og et våbenhus ved norddøren. Kernen i den stærkt 
sammensatte bygning er korets og skibets sidemure, opført i 
romansk tid af granitkvadre på skråkantsokkel. I kirkens langmure 
ses et rundbuet, romansk vindue. Norddøren er bevaret, medens 
ethvert spor af syddøren synes udslettet. I senmiddelalderen 
tilbyggedes våbenhuset med meget svære mure, rundbuet 
arkadeblænding i nordgavlen og sparenicher indvendig i sidemurene, 
alt af munkesten. Ligeledes fra sengotisk tid er det brede tårn,
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bygget af genanvendte kvadre forneden og derover af munkesten i 
munkeskifte, bedst bevaret på nordsiden, medens de andre sider er 
skalmurede i senere tid (årstal 1759 i jernankre); blændingsgavle 
uden kamme. Det underste tårnrum er hvælvet og åbner sig med 
rundbuet arkade mod skibet. I renæssancetiden blev koret helt 
ombygget, sandsynligvis 1581-, da dette årstal og navnene Hans 
Lange og Johanne Schram med våben står på brændtlerstavler i 
østmuren, hvor den gamle korgavl blev nedrevet og koret fik 
tresidet afslutning; samtidig forsvandt den romanske triumfmur 
mellem skib og kor, hvorefter hele kirken udgør ét rum med fælles 
bjælkeloft. I det ydre smykkes korudvidelsen med ejendommeligt 
aftrappede nicher; i det indre er der ansats til aldrig fuldførte 
hvælvinger. På det murede alterbord står en tavle omkring 1600-10, 
malet 1876, nu restaureret som det øvrige træværk 1931, med et 
korsfæstelsesmaleri i midten, signeret N. Jørgensen 1877. 
Alterstager omkring 1700. Romansk døbefont med tovsnoet vulst. 
Stort messingfad med drevet frugtbort, indridset givernavn CM 
1700. Stort sengotisk korbuekrucifiks på skibets sydvæg. 
Prædikestolen, placeret ved nordsiden, er fra begyndelsen af 
1600-tallet, i renæssance, men med stafferinger fra 1698 (malet 
årstal) med evangelister samt Moses og Kristus malet i stolens og 
opgangens felter. Herskabsstole, der nu er anbragt i vestenden, er 
fra slutningen af 1500-tallet og bærer ligesom korudvidelsen Hans 
Langes og Johannes Skrams våben og navnetræk, marmorerede år 1700. 
I koret er nu anbragt en restaureret skriftestol med gitterværk og 
skåret årstal 1647, stafferet 1698. De øverste stolestader har 
forsidepanel med apostelmalerier, taget fra et pulpitur, der 
tidligere stod i kirken. Nyt orgel 1961 (Zachariassen). Kirkeskib, 
bark fra 1929. I tårnrummet en mindetavle fra 1708 med 
portrætmalerier over Chr. Ulrich Schultz til Brejninggård med 
hustru og børn (begravet i muret begravelse nedenunder). Ved 
kirkens restaurering 1960-61 (arkitekt Helge Holm) blev bl.a. 
gulvet sænket og ved pulpituret fjernet; ved den lejlighed gjorde 
man talrige fund af middelalderlige mønter, bl.a. 39 danske fra 
Erik Menved til Chr. X.

BREJNING kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Anders Knudsen og 
Kirsten Poulsdatter, se side 1912. 
Bryllup mellem Poul Jensen og 
Anna Kirstine Christensdatter, se side 1918. 
Bryllup mellem Jens Poulsen og 
Maren Lauritsdatter, se side 1924.

Om BRYNDUM kirke:
Den højtliggende, anselige kirke i Bryndum ved Esbjerg, er mere 
end 
almindelig interessant. Den består af senromansk-unggotisk apsis, 
kor og skib samt sengotisk tårn mod vest og våbenhus og sakristi 
mod nord. Den romantiske bygning med tydelige træk af unggotik er 
fra begyndelsen af 1200-tallet, opført af granitkvadre med benyt
telse af tuf og teglsten indvendig. Størst interesse har korparti
ets indre. Apsisvæggen har to rækker arkadeblændinger, forneden 
elleve rundbuede og derover syv svagt spidsbuede. Apsis har oprin
deligt halvkuppelhvælv, mens skibet i sengotisk tid fik fire 
almindelige krydshvælv, samtidig med at tårnet byggedes mod vest. 
Sakristiet og våbenhuset er sandsynligvis sengotiske. Alterbordet 
er munkestensmuret og dækket af et panelværk fra omkring 1600. 
Altertavlen er fra samme tid med en anselig opbygning i senhøjre
næssance. Den romanske granitfont har et palmeornament på kummen
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og 
en runeindskrift på kanten. Prædikestolen fra 1617 bærer provst 
Joh. Madsens navn. (K: Familie Journalen).

BRYNDUM kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jørn Bernstorff Nielsen og 
Asta Bruun, se side 209.
Bryllup mellem Folmer Pultz og
Inga Bruun, se side 210.
Bryllup mellem Preben Graungaard Juhl og
Lene Kampman Pedersen, se side 283.
Bryllup mellem Erling Juhl og
Inge Billeschou, se side 458. 
Bryllup mellem Zakarias Sørensen og 
Elna Langvad, se side 1562.
Bryllup mellem Kristian Jessen Dyhre Nielsen og 
Bente Langvad Sørensen, se side 1562.
Bryllup mellem Ove Verner Knudsen og 
Klara Horsbøl Jørgensen, se side 1641.
Bryllup mellem Valdemar Horsbøl Jørgensen og 
Marie Kristiane Pedersen, se side 1646.
Bryllup mellem Reimar Uldbæk Iversen og 
Kirsten Horsbøl Jørgensen, se side 1646.

Om BRÆDSTRUP kirke:
Kirken, der ligger i den sydvestlige udkant af Brædstrup, er 
opført 1940-41 (indviet 14/12 1941) af Kgl bygningsinspektør V. 
Norn. Den består af apsis, kor og skib med kraftigt tårn i vest og 
udbygning med ligkapel etc. ved skibets nordside. Den er bygget af 
røde mursten på glat granitsokkel (fra sognets ældste kirke) i 
meget enkle former med store, fladbuede vinduer. Apsis har 
halvkuppelhvælv, kor og skib grathvælv. Korbuen er rund. Indgangen 
er gennem tårnets underrum, og tårnet krones af et højt, ottesidet 
kobberspir. På triumfmuren freskomaleri, Hyrderne på marken og de 
tre vise mænd, udført 1953 af Johan Vilhelm Andersen og bekostet 
af lærer Christiansen. - Alterbordet er muret af granitkvadre fra 
den gamle kirke og bærer et metalkricifiks, givet af dommer J. 
Jensen, der 1937 også har givet alterstagerne. Kalk 1797 med 
initialer JTF fra den gamle kirke ligesom den romanske granitfont 
af Horsens-type med løver og bladværk. Muret prædikestol med 
gotiserende trækant. Tremastet kirkeskib, koffardifarer "Sixtus", 
udført af skipper Petersen, Fanø, og givet af hotelejer Hansen. 
Tårnur givet af lærerinde frk. Fogh-Christensen, suppleret med 
anonym gave. Klokker: 1) 1758, Caspar Kønig; 2) 1945, Smithske 
støberier, Ålborg.
På den gamle kirkegård, der ligger ca. 1 km sydligere, lå indtil 
1940 en kirkebygning fra 1870 (arkitekt Hansen, Svendborg) af røde 
mursten, bestående af langhus og svagt fremspringende korsarme med 
spirprydet tårn mod vest. Denne bygning var opført i sten fra en 
enkel, romansk granitkvaderkirke, bestående af kor og skib med 
ubestemmeligt våbenhus. I en udslidt barokligsten på tomten er der 
i få ord gjort rede for sognets tre siccessive kirkebygninger.

BRÆDSTRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Knud Dalby Hansen og 
Kirstine Elisabeth Sørensen, se side 630.

Om BRØNDERSLEV kirke:
Den gamle kirke på kirkegården østligt i byen anvendes siden 1922 
mest ved begravelser og mindre, kirkelige højtideligheder. Kirken
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består af apsis, kor og skib fra romansk tid samt underdelen af et 
gotisk tårn og et våbenhus, der vistnok 1623 afløste et 
middelalderligt. Den romanske kirke er bygget af granitkvadre på 
profileret sokkel. Af de oprindelige muråbninger er norddøren og 
et vindue på skibets nordside tilmuret, mens korets nordvindue og 
apsidens endnu er i brug ligesom syddøren. Apsis har 
halvkuppelhvælv, men er blevet adskilt fra den øvrige kirke ved en 
mur samtidig med, at kor og skib i gotisk tid fik hvælvinger. I 
samme periode blev tilbygget et vesttårn, der har trappehus ved 
nordvesthjørnet, af munkesten. 1653 fik tårnet et ottekantet spir, 
men vistnok i anden halvdel af 1700-tallet blev det nedbrudt til 
skibets højde. Tårnrummet har afsæt til en aldrig opført hvælving. 
Ud for skibets norddør har der stået et gravkapel for Kornumgård.
- Altertavle fra omkring 1600 med et samtidigt maleri (den 
korsfæstede), Restaureret 1913. En granitkvader med helgengrav fra 
det romanske alterbord er nu indmuret i trappehusets vestside. 
Kirkens altersølv og dåbsfad er overført til den ny kirke. 
Alterstagerne er 1906 skænket af Jens Kjærulf i Kornum og hans 
hustru Anne Gris. Klokken, i en stabel ved vestgavlen, har 
minuskelindskrift og er fra 1418. - Udslidt ligsten over Peder 
Sørensen Thorup til Nibstrup, død 1771, og hustru, samt over 
Anders Jensen i Grindsted, død 1671, og Peder Sørensen i Torsmark, 
død 1712.

BRØNDERSLEV kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Herløv Kildehøj (Nielsen) og 
Sofie Eriksen, se side 1884.
Bryllup mellem Erik Rasmussen Eriksen og 
Christine Marie Olesen, se side 1886.

Om BRØRUP kirke:
Den blytækkede, senmiddelalderlige kirke, der formentlig er opført 
engang i tidsrummet 1350-1500, består af kor og skib af 
granitkvadre (for største delen genanvendte materialer fra en 
ældre kirke, se nedenfor) samt foran skibets oprindelige syddør et 
senere tilføjet våbenhus af tegl. Skibet har dobbeltsokkel, 
Rundstav over skråkant; under korets østgavl en rundstavsokkel. Af 
oprindelige muråbninger ses i øvrigt nu kun skibets tilmurede 
norddør. Kor, skib og våbenhus har bjælkeloft; korbuen er svagt 
spidsbuet. Over skibets norddør iagttoges 1954 kalkmalede 
ornamenter; nu overkalkede. - På det middelalderlige, murede 
alterbord en altertavle fra omkring 1600. I midtfeltet er indsat 
et maleri fra 1906 af H. Agersnap (Kristus i Gethsemane). De to 
alterstager af messing har følgende indskrift: Til en liden 
prydelse paa Guds Altare i Brørup Kirche er Jeg gifven aar 1734 af 
Herr Peder Winding og Hustrue Mette Wraae. Tresidet alterskranke 
med gamle, udsavede balustre af fyr. Den middelalderlige 
granitfond har 1955 fået ny fod. I skibets nordøsthjørne 
prædikestol i egetræs snitværk med lydhimmel og rygskjold fra 
1618; på himlen en lille Skt. Katharina-figur, formentlig fra 
sengotisk altertavle. Stolegavle af eg med årstallene 1611, 1648 
og 1652. Ved korets sydvæg skriftestol fra 1586. Orgel fra 1955 
(Frobenius). Klokken, støbt 1636 af Baltzer Melchior, hænger i en 
spåntækket, tømret klokkestabel (stod tidligere ved Tornby kirke, 
Vennebjerg herred, Hjørring amt), rejst 1955 på kirkegården øst 
for kirken. - Kirken hovedistandsat 1955 (arkitekt Rud. Gram). 
Kirkegården hegnes af diger af kløvede sten i cement.
Arkæologiske undersøgelser 1953-54 har under kirken afsløret 
fundamenter til en formodentlig nedbrændt, romansk 
kvaderstenskirke med apsis, kor, skib og tårn i vest samt spor
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efter to træbygninger, begge sandsynligvis kirker, der efter tur 
har været forgængere for den nu stående kirke.
Fra den romanske stenkirke, der ses at have fået udvidet sit kor 
på bekostning af apsis, stammer vel størstedelen af 
kvadermaterialet i den nuværende kirke; i trekantgavlene er 
indmuret flere fragmenter af vinduesoverliggere og en række buede 
apsidekvadre. I korets østgavl sidder i det øvre, kalkede parti en 
kvader med relikviegemme, som må stamme fra den romanske kirkes 
alter. Ligeledes indgår romanske vindueskvadre, bl.a. en 
palmetprydet overligger, i de tre små, rundbuede vinduer, der 1955 
indsattes i skibets nordmur.

BRØRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Hans Peder Madsen (Grue) og 
Marie Magdalene Thjellesen, se side 723.

Om BØRSMOSE kirke:
Filialkirken i Børsmose er opført 1902 (indviet 29/6) efter 
tegning af arkitekt Fr. Bang og består af skib og tresidet kor 
samt et lille rytterspir over vestgavlen. Kirken er hvidkalket med 
røde kantsten om vinduerne. Det indre har tøndehvælving. Som 
alterbillede tjener et korsstingsbroderi efter tegning af Martin 
Nyrop (nederst et klitlandskab, øverst rosenguirlander i skyer); 
foran er anbragt et krucifiks.

BØRSMOSE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kim Graungaard Olsen og 
Marianne Thomsen, se side 236.

Om DARUM kirke:
Darum Kirke mellem Esbjerg og Ribe er et anseligt anlæg, bestående 
af forlænget kor og skib fra romansk tid, sengotisk tårn og våben
hus. En oprindelig apsis, nu forsvundet, røbes af talrige 
krumhugne 
kvadre. I tilslutning til det ældste kor, hvis indenvægge delvis 
er 
beklædt med tufsten, er skibet bygget med udstrakt brug af dette 
materiale. Store dele af væggene fremtræder i ukalket kvadermur
værk. Kort efter at apsis er fjernet, er koret udvidet mod øst. I 
1400-tallet er skibet forlænget mod vest. Skibet med forlængelse 
har malede bjælkelofter. Koret har hvælv, hvoraf de ældste dele 
sandsynligvis er fra begyndelsen af 1200-tallet. I sengotisk tid 
er
endelig rejst tårnet og formentlig også det lille våbenhus. 
Alterbordet dækkes af et panel fra slutningen af 1500-tallet. 
Altertavlen er en enkelt opbygning fra 1847 med anvendelse af 
ældre 
dele. Et ældre alterbillede, Nadveren fra 1700-tallet, er ophængt 
i
kirken. En del figurer fra en, efter alt at dømme, værdifuld, sen
gotisk tavle er omkring 1875 bortført fra kirken til en privat 
sam
ling på en noget suspekt måde. (K: Familie Journalen).

DARUM kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Thomas Østergaard Andersen og
Birgit Jørgensen, se side 517. 
Bryllup mellem Thomas Madsen og 
Marie Pedersdatter, se side 596. 
Bryllup mellem Karl Jensen Nørholm og
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Ane Jacobine Marie Thomsen, se side 597. 
Bryllup mellem Hans Peder Pedersen og 
Mathilde Thomsen, se side 599.
Bryllup mellem Niels Christian Jacob Nielsen og 
Gudrun Valborg Møller, se side 1399.

Om DEJBJERG kirke:
Kirken i Dejbjerg mellem Skjern og Ringkøbing ligger højt bag 
gamle 
kampestensdiger med køreporte og ganglåger med bevarede 
kirkeriste.
Bygningen består af kor, skib, våbenhus mod syd og tårn mod vest. 
Kernen er kor og skib fra romansk tid og rejst af kvadre. Begge 
skibets døre er bevaret, den nordlige muret til, den sydlige 
stadig
i brug. I senmiddelalderen blev kirken forlænget mod vest, efter 
traditionen af materialer fra den nedbrudte Finderup Kirke. Våben
hus og tårn er fra sengotisk tid. Kirken har bjælkeloft i kor og 
skib, og den bevarede korbue prydes af indridsede ranke- og lind- 
orme-slyng. Alterbordet med panel ca. 1600 bærer den store, samti
dige altertavle med nadvermaleri i midtfeltet. Den romanske døbe
font af granit er en af de få løvefonte i Ribe stift. Den rigt 
udskårne prædikestol med himmel fra begyndelsen af 1600-tallet har 
i en tilføjet vinge et primitivt relief af en konge og en præst. 
Øverst i skibet er herskabsstole med låger for Anders Skram og 
Mette Fasti og årstallet 1614. (K: Familie Journalen).

DEJBJERG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Andreas Thjellesen og 
Marie Kirstine Johanne Mathiesen, se side 722.
Bryllup mellem Ole Nielsen Pedersen og 
Ane Kathrine Nielsen, se side 1048.
Bryllup mellem Søren Lassen Nissen og 
Kirstine Kristensen, se side 1341.

Om EGAA kirke:
Egå kirke nord for Århus er viet apostlene Simon og Judas 
Thaddæus.
Den består af et romansk kor og skib, et gotisk tårn og et våben
hus. Kor og skib er af rå og kløvet kamp. Kirken er overhvælvet i 
senmiddelalderen med tre hvælv i skibet, et i koret. Tårnet, der 
er 
lige så bredt som skibet, er rejst af munkesten med et hvælvet 
underrum: Det var tidligere gravkapel men er nu orgel-, varme- og 
materialerum. Kirken er blytækt på kor og skib og har tegl på 
resten.
Det murede alterbord er på forsiden dækket af et malet, gotisk 
panel, skænket af kantor i Århus Georg Samsing med hans og Århus- 
bispen Ove Billes fædrende og mødrende våben samt Århus stiftsvå
ben. Midtpartiet optages af et billede af David i samtidig dragt. 
Altertavlen fra omkring 1600 er en firsøj let renæssancetavle, en 
katekismus tavle med malerier. I storfeltet ses nadveren, flanke
ret af Moses og en døbende præst. Bag på tavlen er et lærredsmale
ri, Kristus bryder brødet, malt af P.A. Lyders, der opmalede 
tavlen
i 1850 - som svend - og igen i 1873 - som mester. Prædikestolen er 
gotisk. (K: Familie Journalen).

EGAA kirke er omtalt ved:
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Bryllup mellem Svend Aage Toft og 
Grethe Lind Larsen, se side 1571.

Om EGTVED kirke:
Den anselige Egtved Kirke ved Vejle består af kor og skib samt et 
særpræget tårn mod vest. Kor og skib er romanske af granitkvadre. 
Korets taggavl er ommuret af røde mursten, og i koret er i senmid
delalderen indbygget et krydshvælv. Skibet har beholdt sit flade 
bjælkeloft. Antagelig i gotisk tid opførtes et tårn mod vest, 
hvor
af kun underdelen - af kvadre og rå kamp - er bevaret som en for
længelse af skibet. Senere byggedes vest for dette tårn et nyt, 
som
1863 erstattedes med det nuværende tårn, der er firkantet forneden 
og ottekantet foroven med et ottekantet spir. I korhvælvingen 
restaurerede sengotiske kalkmalerier, den tronende Kristus omgivet 
af dommedagsengle. - Altertavlen er et anseligt, sengotisk arbejde 
fra omkring 1500 med dobbelte side fløje og en figurrig 
korsfæstel-
sesgruppe i midtskabet. Døbefonten er romansk granit. Prædikestol 
og lydhimmel er i renæssancestil fra ca. 1600 med lensmanden på 
Koldinghus, Casp. Markdanners og fru Sofie Oldelands våben og nav
netræk. (K: Familie Journalen).

EGTVED kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Ebbe Hartvig Mack Pedersen og 
Edel Gudrun Jacobsen, se side 612.

Om EGVAD kirke:
Egvad Kirke ved Tarm består af skib og kor fra romansk tid. et 
sengotisk tårn samt et yngre våbenhus. De romanske bygninger er 
opført af granitkvadre, og flere oprindelige detaljer er bevaret. 
Bygningerne har romansk egetagværk. Det sengotiske tårn er er op
ført af udflytede grantkvadre og munkesten. Kor og skib har kryds
hvælv. Våbenhuset er sat af granitkvadre og munkesten og muligvis 
ommuret ved en restaurering af hele kirkens sydside i 1890. Det 
har
bjælkeloft men har tidligere haft tøndehvælv. Alterbordet er nymu- 
ret med den oprindelige plade af granit. Altertavlen er et senre
næssance -arbejde fra omkring 1625. I storfeltet et nyere 
oliemaleri
af Kristus som trøsteren. I museet i Ribe opbevares siden 1899 
flere sengotiske figurer fra kirkens forsvundne hovedog sidealtre. 
Den romanske granitfont er velhugget med båndslyng og arkader af 
samme mester som i kirken i Nr. Vium. Prædikestolen er i landlig 
renæssance fra omkring 1600 med naive relieffer af helgener. 
Stolegavle i vestjysk ung-renæssance med rosetter eller skæggede 
mandshoveder. Seks stolegavle er endt i Nationalmuseet.
(K: Familie Journalen).

EGVAD kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Niels Oxlund Christensen og 
Anna Marie Jensen, se side 1348.
Bryllup mellem Niels Thomsen Pedersen og
Anna Marie Jensen, se side 1354.
Bryllup mellem Tage Jørgensen og
Else Kathrine Pedersen, se side 1626.

Om FAAREVEJLE kirke:
Kirken i Faarevejle, der ligger smukt på en bakkekam højt over den
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udtørrede Lammefjord, har først og fremmest vendet berømmelse som 
stedet, hvor jarlen af Bothwell er stedt til hvile. I sommer fik 
jarlen en ny, lukket kiste, efter sigende på selveste Dronning 
Mar
grethes foranledning. Hans jordiske levninger, henlagte til 
offent
lig beskuelse, var ellers kirkens absolut førende seværdighed i et 
par hundrede år.
Ved et sært naturens lune mumificeredes den afdøde statsfange, der 
endte sine dage på det nærliggende Dragsholm slot, Danmarks ældste 
verdslige teglstensbygning. Han døde i år for 400 år siden, efter 
at skæbnens ugunst havde kastet ham i favnen på den danske konge. 
James Hepburn, jarl af Bothwell, havde været gift med Marie 
Stuart,
Skotlands dronning, der i øvrigt skal have fået kam til sit hår i 
samlivet med jarlen. Han var ikke spor imponeret af sin kongelige 
gemalinde.
På flugt fra den hævntørstige skotske adel nåede han til Norge, 
hvor han uheldigvis løb ind i nogle gamle kreditorer. Han blev 
fæng 
slet, og den danske konge mente at kunne bruge ham i storpolitisk 
øjemed. Da det alligevel ikke blev til noget, fik han lov at rådne 
op på Dragsholm - men altså ikke mere, end han i århundrede efter 
sin død var en makaber seværdighed i Faarevejle kirke.
(K: Familie Journalen).

FAAREVEJLE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Peder Poulsen og
Asta Irene Larsen, se side 1554.

Om FARSØ kirke:
Den anselige kirke, der efter klokkens indskrift at dømme har 
været indviet til Vor Frue, består af romansk kor og skib, 
sengotisk vesttårn samt våbenhus i nord. De romanske bygningsdele 
er opført af velhugne granitkvadre på en dobbeltsokkel, hvis øvre 
led er profileret, medens det nedre har skråkant. Begge 
oprindelige portaler, der er usædvanlig høje, er bevaret. 
Norddøren er kantet med rundstavprofil og prydet med dobbeltløve, 
hugget af samme mester som kirkens døbefont; den tilmurede syddør 
har retkantet inderside, men rundbuet yderfront med fremspringende 
kragbånd. Korets øst- og nordvinduer samt skibets to nordvinduer, 
der har smukke rundstavprofiler, er oprindelige; de øvrige vinduer 
er alle udvidede, men har bevaret deres romanske form. Romansk 
korbue med profilerede kragbånd og skråkantsokkel. Koret har 
bjælkeloft, skibet tre fag ottedelte krydshvælv fra middelalderens 
slutning. Det hvidkalkede tårn er opført af munkesten med 
anvendelse af udflyttede granitkvadre fra skibets vestgavl. Det 
dækkes nu af et teglhængt pyramidetag, men synes at have været 
højere og har formentlig oprindelig haft sadeltag. I 
klokkestokværket er indmuret en romansk vinduesoverligger. I nyere 
tid er tårnet, til hvis øvre stokværk, der er adgang ad fritrappe 
i nord, i vid udstrækning blev skalmuret. Tårnrummet, der har 
oprindelig krydshvælv, står i forbindelse med skibet ved en 
spidsbuet arkade. I det moderne våbenhus er indrettet 
præsteværelse. - På korets vægge og skibets hvælv blev 1904 fundet 
en rig udsmykning af kalkmalerier fra omkring 1550 med gammel- og 
nytestamentlige motiver samt indskrifter på dansk. Brudstykker af 
malede våbenskjolde synes at vise, at udsmykningen, der atter blev 
overkalket, er foretaget for Poul Vognsen og Anne Hansdatter Bildt 
til Støttrup hovedgård. - Nygotisk altertavle fra omkring 1870 med
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Kristus-maleri fra 1943 af N. Mølgaard Andersen; tavlens 
oprindelige korsfæstelsesmaleri er ophængt i koret. Rester af en 
senrenæssancetavle af fløj type, der en tid har tjent som 
spisekammerdør og -loft i et hus i Farsø, er nu på Vesthimmerlands 
Museum i Års. !600-Tals alterstager. Moderne alterskranke. 
Særpræget romansk granitdøbefont med dobbeltløver og mandehoveder 
i højt relief. Dåbsfad af Nürnbergerarbejde omkring 1550 med 
fremstilling af bebudelsen. Prædikestol fra 1600-tallets 
begyndelse med nyere evangelistmalerier i arkadefelterne. Moderne 
kopi af Herlufholm-kricifikset. Nyere stoleværk. I tårnrummet 
vægpaneler fra præstestol med talrige indridsede navnetræk samt 
årstal, det ældste 1647. Orgel i tårnrummet. Series pastorum i 
skibet. Som kirkeskib en model af " Håbet". I præsteværelset 
degnestol, sammenstykket af forskelligt renæssanceinventar, samt 
gravsten over Balthasar von Jelstrup, herre til Hvanstrup, død 
1810. I skibet er indmuret kalkstensplade med latinsk gravskrift, 
signeret Søfren Hansøn Wiborig "Egen Hand"; sammes epitafium fra 
1651, der en årrække var i forfatterinden Thit Jensens eje, er 
1961 vendt tilbage til kirken og efter restaurering ophængt i 
koret; på epitafiet er portræt af præsten, død 1666, hans hustru, 
død 1677, samt 8 levende og et dødt barn. Mindetavle over præsten 
Knud Bjerrum, død 1818. Klokke med minuskelindskrift "...campana 
beate marie Virginis in farsoo" samt årstal 1500. Tårnur 1960. I 
våbenhuset er opstillet en runesten med indskriften "Toste og 
Asbjørn rejste denne sten efter Tue, broder..." samt billede af et 
skib; stenen blev fundet i gulvet foran kirkens norddør ved 
kirkens restaurering 1955. Ved kirken er opstillet en romansk 
profilkvader, genanvendt som gravsten over Anne Cathrine Ørum, død 
1726, samt en romansk gravsten med stavkors. På kirkegården er 
brgravet landstingsmand Jens Vestergaard, død 1905 (en mindesten 
med portrætrelief, rejst af venner, står på en åben plads uden for 
kirkemuren), samt dyrlæge H. Jensen, død 1923, og dennes datter, 
forfatterinden Thit Jensen, død 1957.

FARSØ kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Thjelle Raunkjær og 
Kirstine (Kis) Grundtdal Pedersen, se side 551.

Om FÅRUP kirke:
Den blytækkede og hvidkalkede kirke (viet Skt. Nicolaus) består af 
romansk apsis, kor og skib med sengotisk vestforlængelse; dertil 
er i ny tid, 1932, føjet tårn i vest og våbenhus i syd. Den 
romanske bygning er i det væsentligste opført af tuf på 
granitsokkel. Apsis har skråkantsokkel og rundmuren er opdelt i 
fem rundbuede blændingsfelter med tvilling-rundbuede 
inderblændinger, adskilte af halvsøjler af tuf med 
terningkapitæler og klokkeformede baser med hjørneflige, udført af 
granit, på korgavlens top er der et lille, korset blændingskors, 
den sidste rest af en dekoration, der har haft stigende rundbuer 
langs taglinien. Kor og skib har på flankemurene over en meget 
uregelmæssig attisk profileret søjle lisener og rundbuefriser, på 
koret to felter hver med to rundbuer, på skibet fire felter hver 
med tre buer. Den rundbuede norddør ses tilmuret, og på korets 
sydside skimtes sporene af en ligeledes tilmuret præstedør. I 
apsis er der et genåbnet eller rekonstrueret rundbuevindue, på 
korets nordside to og i skibets nordmur fire tilsvarende, ret 
højtsiddende; i skibets sydvæg ses også tilmurede rundbuevinduer. 
Indvendig står den runde korbue, der er noget omdannet 1843. Apsis 
har halvkuppel, kor og skib flade lofter. Allerede i unggotisk tid 
fik skibet en vestforlængelse af munkesten med smigede
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spidsbuevinduer, og vistnok i sengotisk tid blev der vestlig ved 
skibets sydside opført et tårn, der 1835 blev nedbrudt og 
erstattet af et våbenhus, samtidig med at murværket blev flikket 
med mursten og delvis skalmuret. 1932 blev bygningen istandsat og 
der opførtes vest for skibet et glatpudset tårn med lavt 
pyramidespir mellem spidsgavle, bekostet af daværende og tidligere 
sogneboere; et særligt stort bidrag blev ydet af konsul Chr. 
Marius Windfeld-Hansen. Ved samme lejlighed blev våbenhuset 
ombygget og fik blændingsgavl. - Allerede 1870 blev der i korbuen 
iagttaget kalkmalerispor, og 1940 afdækkede E. Lind rester af 
kalkmalerier fra omkring 1200-25; i apsishvælvet en meget dårlig 
bevaret fremstilling af Kristus i sin herlighed med 
evangelistsymboler og siddende apostle, på apsisbuens underflade 
to hellige konger og to bisper, på buens forkant akantusornament; 
på korbuens underflade det hyppigt forekommende motiv Kains og 
Abels ofring (kun Kain bevaret). Apsishvælvets maleri kunne ikke 
restaureres, og her malede S. Vig-Pedersen 1954 et nyt maleri, 
Kristi forklarelse. Korets bræddeloft er prydet med et oliemaleri 
fra 1700-tallet: Kristus svævende i skyer, omgivet af 
basunblæsende engle. - På det nye, murede alterbord står som 
alterprydelse en messingkopi af Herlufholm-krucifikset. I det 
gamle alterbord blev der 1835 fundet en urørt helgengrav 
indeholdende en fingerknogle. Den tidligere altertavle fra 1769, 
et ret pompøst arbejde i senbarok med rund, brudt fronton, figurer 
af Retfærdigheden og Troen og Chr. VII's og Caroline Matildes 
initialer har maleri af den korsfæstede fra 1956-57. Det 
oprindelige, lidt sødladne midterbillede, Getsemane, motiv ved 
Andreas Nielsen Windfeldt efter altertavlen i Vor Frelsers kirke i 
København, er ophængt i kirken. Balusterformede barokstager 1642 
med initialer NS, Korbuekrucifiks i unggotik, omkring 1350, med 
sidefigurer, der nu er anbragt ved den tilmurede norddør. Endnu 
omkring 1850 var gruppen anbragt tværs over korbuen. Romansk font 
af Weser-sandsten, et interessant importstykke, vistnok fra 
Betheim, med akantusfrise og rundbuer. Nederlandsk, drevet 
messingfad med syndefaldet og versalindskrift, hvori årstallet 
1623. Fontehimmel i barok fra 1695 med Chr V's initialer, 
istandsat 1843, da den blev overtaget fra Hygum kirke. 
Prædikestolen af karnaptype er et rigt snitværk i sen barok fra 
1657 med hjørnesøjler og relieffer fra Jesu historie og samtidig 
himmel. Den blev nystafferet i 1768 af B. Richter og atter 1925-26 
af fru J. Juul Brask. Opgangsdøren fra 1768 har allegoriske 
malerier, bl.a. kong David og vandringsmand. Tolvarmet lysekrone i 
barok fra 1600-tallet. Tremastet skibsmodel, "Tordenskiold", fra 
1945. Klokke: 1) Melchior Lucas, Husum, 1599; 2) De Smithske 
Støberier, Ålborg,1921. Den sidstnævnte er omstøbt af en klokke 
fra 1791 af Joh. Nie. Bieber, Hamborg. - Gravsten: 1) Hans Nielsen 
af Fårup, død 1648; 2) Terman Hansen, død 1685, og hustru; 3) 
Morten Termansen, død 1711; 4) Terman Knudsen, død 1714; 5) 
Termand Mortensen, død 1738; 6) Hans Nielsen Windfeld, død 17...

FÅRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Martin Andersen Langvad og 
Maren Søndergaard Christensen, se side 1560.

Om FLEMLØSE kirke:
Kirken, hvis ældste del, kor og skib er af frådsten blandet med 
små kampesten og opført omkring 1100, har oprindelig været en 
særpræget korskirke. Nu skiller den sig ikke ud fra hovedparten af 
vore landsbykirker, når man ser bort fra den pyntelige udsmykning 
med endelisener og rundbuefriser, som den i øvrigt har til fælles
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med andre frådstenskirker. Men skibets østre endelisener er 
påfaldende brede (omkring 6 m), og ud for dem har der ligget 
ganske lave (omkring 3 m), kvadratiske korsarme, der gennem 
rundbuede arkader har været forbundet med skibet, hvis rundbuede 
norddør er i brug, men udvidet og delvis dækket af våbenhuset 
ligesom et romansk vindue på dørens vestside. Hvornår korsarmene, 
hvis fundamenter blev udgravet 1947, er nedrevet, vides ikke, men 
de eksisterede, da skibets bjælkeloft i 1400-tallet afløstes af 
tre hvælv, thi korsarmsarkaderne respekteredes af de to bevarede 
vestre hvælv. Det østre hvælv synes at være blevet ombygget, da 
koret omkring 1500 blev forlænget mod øst og overhvælvet (to fag); 
på samme tid udvidedes korbuen; ved hvælvslagningen fik koret en 
lille, skibet en stor forhøjelse på langmure og gavle.
Korforlængelsen er af rå kamp med blændingsgavle af munkesten i 
munkeskifte, og dette materiale er også benyttet til våbenhus og 
tårn; den første har een stor, spidsbuet gavlblænding, hvori døren 
sidder, og den sidste har krydshvælv, rundbuet arkade til skibet 
og blændingsgavle i nord-syd. På tårnets nordside et yngre 
trappehus med stige, på dets vesthjørnet lisener, som må skyldes 
rester af ældre murværk eller senere tiders skalmuringer. Kirken 
står hvidtet, med blytag og støbejernsvinduer. - På kirkegårdens 
østre del findes et stykke af den middelalderlige kirkelade ,der 
senere er ombygget og udvidet. Vest for kirken ligger et nyere 
ligkapel.
Alterbordet er muret af munkesten, dækket af glat panel. 
Altertavle i renæssance, omkring 1600, med tilsætninger fra 1757. 
Storstykket er tredelt af halvsøjler med flad baldakin båret af 
frisøj 1er. Topstykkets vinger delvis erstattet 1757 af 
malerifelter, og topgavlen samtidig ændret, to basunengle hører 
måske til et barokt epitaf, der senere er anvendt i en 
herskabsstol (sammenlign nedenfor). Malerier på træ 1757 (maleren 
var Hans Henrich Kock, Assens), i storfeltet dog Kristus på korset 
mellem Maria og Johannes på renæssancegrundlag; i sidefelterne Tro 
og Håb, mens Kærlighed og Tålmod flankerer topstykkets 
gravlæggelse (ligeledes sikkert oprindelig grundlag), i gavlfeltet 
opstandelsen; på storsøjlernes postamenter malet: 1757. Et 
sekundært storfeltsmaleri: Emmaus, signeret Søren Lund, 1884, er 
ophængt på korets nordvæg. På den katolske altertavle var ifølge 
Jacob Madsen fremstillet korsfæstelsen og (på fløjene) lidelsen. 
Alterkalk 1665. Oblatæske 1773 (Sophia Hedevig Trampe til 
Løgismose). To døbefonte, den ældste, fra 1700-tallet, ude af 
brug, i tårnrummet, med rød ottekantet kalkstensfod og 
balusterskaft, flad ottesidet trækumme, den yngste ny med 
messingfad 1852. Lille krucifiks, slutningen af 1400-tallet på nyt 
kors over korbuen, skænket omkring 1920 af ældre mand i sognet. 
Prædikestol i renæssance, 1599, fra samme værksted som 
altertavlen, fint arbejde af form som en femsidet polygon med 
arkader omvundet af kartucheværk; de fire evangelister og Paulus i 
felterne, på hjørnerne hermer. Nyere opgang og støttepanel. 
Firkantet himmel. Smukke stolegavle med riflede pilastre, 
samtidige med det bevarede renæssancepanel øst for indgangen. I 
tårnrummet seks bruskbarokke gavle og herskabsstol, der er 
sammenstykket i 1700-tallet til dels af ældre barokt materiale fra 
1660'erne, sandsynligvis stammende fra et epitaf fra samme 
værksted som de seks gavle. De virtuosmæssigt skårne søjler med 
fritskårne ranker viser barokmesterens høje standard. Pulpitur 
omkring 1750, i vest jernbundet pengeblok 1732. Maleri af provst 
Leopold Tobiesen (død 1929, sognepræst her 1883-1917), signeret 
Albert Elmstedt 1931, og herunder marmortavle for samme provst og 
hustru. Mellem skib og våbenhus middelalderlig, jernbeslået dør.
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Klokker: 1) 1790, støbt af D. C. Herbst, København, 2) 1827, af I. 
C. og H. C. Gamst, København. - Gravsten over provst Gregers 
Pedersen, død 1668, og to hustruer, i midtgangen, på kirkegården 
præsten Joh. Mygind, død 1804, i nordmur mindetavle over præsten 
Peder Kryssing Clausen, død 1828, på korets nordside to 
støbejernsplader over præsten L. P. Kaalund, død 1842, og hustru 
C. B. K. f. Frydensberg, død 1885.

FLEMLØSE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Johannes Grue (Madsen) og 
Henriette Hansen, se side 762.

Om FREDERIKSBERG kirke:
Frederiksberg kirke, ved Frederiksberg Runddel og hjørnet af Pile 
Allé, har haft et par forgængere. Beboerne i Ny-Hollænderby 
(Frederiksbergs ældste navn) havde under Frederik III fået 
tilladelse til at opføre en kirke; det kan tidligst være sket 
1651. 1653 synes kirken at være færdig; men den blev ødelagt under 
krigen 1658-60. Beboerne af Ny-Hollænderby fik da 1662 lov til at 
bygge en ny, der blev opført ved Pile Allé, tæt vest for den 
nuværende; i Haveselskabets have havde man ved gravninger jævnligt 
stødt på rester af gamle begravelser; ved udgravning 1943 har man 
fremdraget fundamentrester af denne anden kirke. - En tid 
besørgedes gudstjenesten af Vor Frelsers kirkes kapellan, der 
tillige var præst for den tyske menighed på Christianshavn; fra 
1696 gik den over til den hollandske præst ved holmens kirke og 
1703-36 til sognepræsten i Brønshøj. Den lille 
bindingsværksbygning havde længe været forfalden, da det ved 
kongelig resolution 5/5 1732 blev bestemt, at der skulle opføres 
en ny. Samtidig flyttedes kirkegården til sin nuværende plads. 
1736 fik kirken sin egen sognepræst, og til det nye sogn hørte 
også Vesterbro, ligesom der ved kirken i Pile Allé opførtes både 
en præstegård og en degnebolig (den sidste nedrevet 1911). 
1747-1891 var Hvidovre anneks til Frederiksberg.
Kirken er opført 1732-34 efter tegning af Felix dusart, en 
hollænder, der til dette formål også har brugt en i hollandsk 
kirkekunst hyppigt anvendt form, den ottekantede centralkirke. 
Oktogonens mure står ganske glatte uden udsmykning, blank opført 
af røde mursten med enkle, høje vinduer og hvidpussede lisener i 
hjørnerne. Oprindelig var der ingen tilbygning, og adgangen var 
mod nord og syd gennem to, siden 1865 tilmurede døre. Oven på det 
stejle pyramidetag, oprindelig behængt med vingetejl og forsynet 
med små kviste (fjernet 1785), siden 1876 dog beklædt med skifer, 
sidder en spirkronet lanterne; i urskiverne ses årstallet 1734. I 
det indre bæres loftet af 8 slanke søjler; mellem disse og 
ydervæggen var pulpituret spændt ( i deres nuværende form fra 
1864); midtrummet dækkes af en lav kuppelhvælving, i hvis 
stukdekoration bl.a. ses Chr. VI's dronning Sophie Magdalenes 
navnetræk, mens de andre dekorationer, også den centrale 
stjerneroset, er opsat 1907 (arkitekt C. Lendorf). Ved rummets 
østvæg er opstillet et prædikestolsalter af træ med indfatning af 
korintiske søjler; under prædikestolen er 1841 indsat en 
altertavle, Nadveren, af Eckersberg. På alterbordet to malmstager 
fra den ældre kirke, dateret 1654 og skænket af overtøjmester P. 
Kaldthof; i knæfaldsskranken ses Chr. VI's monogram. Den gamle 
støbefont står nu i Frederiksberg slotskirke; i forvejen havde 
kirken fået en font af eg, nygotisk stil, dateret 1862. 1754 fik 
kirken et orgel, opsat ved vestvæggen, med ramme i udskåret 
rokokkoværk; det blev 1881 flyttet til Øster Hassing kirke, 
Hvorfra facaden 1934 på ny bragtes tilbage til sit oprindelige
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sted; 1947 blev hele værket fornyet (Marcussen og Søn) og forsynet 
med nyt rygpositiv. På begge sider af alteret hænger 4 malerier, 
udført af H. Krock (Jesu fødsel, Flugten til Ægypten, Jesu dåb og 
gravlæggelse), tidligere på Frederiksberg slot, men 1776 skænket 
til kirken. Under dem, nord for alteret, en mindetavle over Adam 
Oehlenschlåger, opsat 11/2 1873, og mod syd en tavle med navne 
over faldne 1864, opsat 23/4 1868.
Kirken er gentagne gange restaureret. 1782 tilbyggedes et 
tøndehvælvet sakristi bag alteret, udvidet 1900. Våbenhus mod vest 
blev opført 1865, udvidet 1904 (begge tilbygninger ved arkitekt C. 
Lendorf). Det indre blev restaureret 1907 (jævnfør ovenfor). I 
sakristiet findes et maleri, gravlæggeIsen, kopi efter Fra 
Bartholomeo af Johs. Wilhjelm; desuden en række præsteportrætter: 
Niels Glumsøe, død 1736, Joh. Kinast, død 1773, J. M. Weinreich, 
død 1785, M. F. Liebenberg, død 1828, S. Schiødte, død 1836, L. C. 
Holsøe, død 1862, P. E. Hall, død 1891, Chr. Ewaldsen, død 1893, 
O. V. Glahn, død 1908, og H. Hoffmeyer, død 1924.

FREDERIKSBERG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jørgen Bernth og
Jytte Fisker, se side 241.

Om FREDERIKSBORG kirke:
Frederiksborg Slotskirke, Christian den fjerdes fyrstekapel, over
levede stort set den ødelæggende brand, som ellers lagde slottet i 
ruiner i december 1859. Midterskibet hat pragtfuldt udsmykkede 
hvælvinger med stuk og sandstensornamenter, bemaling og forgyld
ning. Nogle af englene bærer heraldiske tegn fra Christian IVs 
våben for kongens riger og lande. Udsmykningen er dertil sorte 
marmorplader med skriftsteder på latin i guldbogstaver, der alle 
refererer til den hellige alliance mellem gud og konge. Det oprin
delige orgel blev ødelagt ved branden. Den store altertavle og 
prædikestolen overlevede. Det er pragtstykker i guld, sølv og 
ibenholt. Frederik Ils døbefont lod sønnen omsmelte af pengetrang. 
Den nuværende er en rekonstruktion, skænket af Chr. X. Ved gavlen 
i 
syd står på galleriet det berømte Compenius-orgel, der blev 
opstillet 1617. Senere blev det flyttet til Frederiksberg Slot, 
hvorfra det kom tilbage 1868. I 1693 blev stedet indrettet til 
ridderkapel for Dannebrogsordenen. Riddernes skjolde hænger i 
mange
rækker over hinanden - elefantriddernes for enden af kirken, stor
korsriddernes ved siderne. (K: Familie Journalen).

FREDERIKSBORG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Carl Horsbøl Laugesen og 
Alice Nielsen, se side 1729.

Om GAUERSLUND kirke:
Den langstrakte kirke i Gauerslund syd for Vejle fjord består af 
kor og skib samt vesttårn og våbenhus mod syd og sakristi mod 
nord.
Koret og den østlige del af skibet er en romansk frådstensbygning. 
I korgavlen kan man se de ældste blændinger i Danmark.
I genmiddelalderen forlængedes skibet mod vest, og i samme periode 
byggedes våbenhus og sakristi, altsammen i munkesten. I 1843 
opfør
tes et lille tårn mod vest med et lavt, firkantet spir. Det afløs
te et ældre munkestens klokketårn med højt spir, som stod frit 
syd-
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øst for koret. Spiret måtte brydes ned på grund af faldefærdighed. 
Det nuværende tårn med takkede blændingsgavle er bygget i 1918. 
Kirken er hvidkalket og blytækket for kor og skibs vedkommende, 
resten har tegltag. Ved en restaurering som påbegyndtes 1952, blev 
i sakristiet fremdraget et stort kalkmaleri fra senmiddelalderen. 
Altertavlen i renæssancestil- bærer Koldinghus-lensmanden Caspar 
Markdanners navnetræk. Fra en lille sidealtertavle stammer en hel
genfigur i prælatdragt. (K: Familie Journalen).

GAUERSLUND kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Evald Pedersen og 
Else Ladegaard, se side 1181.

Om GESTEN kirke:
Kirken består af romansk kor og skib med senere tilbygget tårn mod 
vest og våbenhus mod syd. Den langstrakte romanske bygning er af 
granitkvadre på sokkel med skråkant. Samtlige oprindelige vinduer 
i nordsiden, 3 i skibet og 2 i koret, er bevarede, det østligste 
tilmuret i lighed med et i korgavlen og et i korets sydside. 
Syddøren har glat tympanon, den firkantede norddør er tilmuret. I 
det indre af korbuen, med profileret sokkel og kragsten, bevaret. 
Kor og skib har bjælkeloft. Våbenhuset, foran syddøren, er en 
senmiddelalderlig munkestensbygning, indvendig med store, 
fladbuede vægblændinger, udvendig overalt cementpudset. Tårnet, 
med ottekantet, skiffertækt spir, er opført af røde mursten 1897. 
Tårnrummet, hvori en lille forhal er fraskilt mod vest, er sat i 
forbindelse med skibet. Kirken, der er tækket med bly, står med 
blanke mure. En hovedistandsættelse af det indre fandt sted 1924 
(arkitekt Aa. Bugge, Varde). En stabilisering af korgavlen 
foretoges 1958 (arkitekt Rolf Graae). På skibets nordvæg fandtes 
1958 en kalkmalet, geometrisk dekoration (på ny overhvidtet). - 
Alterbordet af munkesten, omgives af et panel fra 1924. Altertavle 
i renæssancestil fra omkring 1600 med Caspar Markdanners våben i 
topfeltet og malerier fra 1904 af P. Møller i Kolding, som da 
restaurerede tavlen. Alterstager fra renæssancetiden. Romansk 
granitdøbefont med bladranke om kummen. Nyere dåbsfad af messing. 
En lille granitkumme, muligvis et middelalderligt vievandskar, er 
fundet i et dige nær kirken. Prædikestolen, der bærer sognepræst 
Jens Simonsens navn (død 1577), er et snedkerarbejde fra 1574 med 
gotisk præget sprosseværk. Lydhimlen, i tilsvarende stil, er fra 
1924. Sengotisk korbuekrucifiks med tarvelig staffering fra 1924. 
Skibet har høje vægpaneler i renæssancestil. Af stolegavlene, hvis 
toppe er fra 1924, bærer adskillige 1588 samt indskårne navne, 
bl.a. sognepræst Jon Jensen, Kolding med hans mærke, Jonas i 
hvalfiskens gab. Degnestol med foldeværk fra omkring 1575. Over 
korbuen en oval skifertavle med bibelsprog og borgmesteren i 
Kolding Hans Junghans og hustrus navnetræk samt årstallet 1800. 
Pengeblok fra 1800-tallet af støbejern. Series pastorum fra 1938. 
I tårnrummet er opsat et pulpitur med et orgel på 4 stemmer (F. 
Nielsen, Århus). Klokken er støbt af Matthias Benninck i Lübeck 
1582. I våbenhuset hænger en mindetavle over Mikkel Thulesen, 
faldet ved Dybbøl 18/4 1864. På loftet rester af en gravramme af 
egetræ med navnet Peder Christensen. - På kirkegården der, hegnes 
af kampestensdiger, er opført et ligkapel.

GESTEN kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jørn Øllgaard Boesen og
Eva Nielsen, se side 789.
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Om GIVE kirke:
Give Kirke i Midtjylland er oprindelig viet Sankt Nikolaus. Den 
består af romansk kor og skib med en sengotisk tårnunderdel samt 
af 
et tårn fra 1905 og et våbenhus mod nord, vistnok fra samme år. 
Den 
romanske bygning er opført af frådsten. Den oprindelige norddør er 
bevaret i brug, og i nyere tid er også syddøren blev åbnet. Kor og 
skib har flade lofter. I sengotisk tid fik kirken et 
munkestenstårn 
mod vest. Det blev i 1780 stærkt nedskåret, og ved en hovedistand
sættelse i 1905 blev det yderligere skåret ned til skibets murhøj
de, hvorefter der opførtes et nyt tårn med blændingsprydede 
kamtak- 
gavle. Våbenhuset mod nord er fra samme år.
Under den nævnte istandsættelse blev der i koret fremdraget roman
ske kalkmalerier fra ca. 1100, men kun udsmykningen på østvæggen 
blev sat i stand. Den tolkes som scener af Johannes Døberens 
historie. Ved nedbrydning af alterbordet fandtes brudstykker af et 
glasmaleri vist fra omkring 1300. Videre fandtes en helgengrav i 
det gamle alterbord, som nu er erstattet af et nyt, opmuret bord. 
(K: Familie Journalen).

GIVE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Benny Bering Larsen og
Anna Grethe Nielsen, se side 1610.

Om GJELLERUP kirke:
Gjellerup kirke ved Herning er yderst interessant på grund af sin 
nøjagtige datering. Over den oprindelige syddør kan læses en la
tinsk indskrift, som siger: "I Herrens kødblivelses år 1140 er 
det
te hus grundlagt her til Guds ære." Over norddøren i den romanske 
kvaderstensbygning står tilsvarende: "Den som brødefuld indtræder 
i
denne hal, afkaster denne brøde, og det som den fromme retsindigt 
beder om, bønhører Gud."
Kirken var indviet til Sankt Laurentius. Det romanske kor og skib 
har en indvendig længde på 21 meter og en bredde på omkring 4 me
ter. Murhøjden er over 6 meter. Sengotiske tilbygninger er tårnet, 
der hviler på en ældre underdel, og korsarmen mod syd. Våbenhuset 
mod nord er fra anden halvdel af 1800-tallet. I kirkens indre, der 
har bjælkeloft, står den usædvanlig høje korbue - 5 meter - beva
ret. På et tidligt tidspunkt, allerede i romansk tid, blev der 
vest
for skibet tilføjet en forhal, der åbner sig mod skibet ved to 
slanke arkader. I korsarmen fra sengotisk tid er indsat flere 
brud
stykker af romanske vinduesoverliggere. (K: Familie Journalen).

GJELLERUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Axel Jespersen Dideriksen og 
Ella Christensen, se side 1382.

Om GLENSTRUP kirke:
Kirken i Glenstrup syd for Hobro er af betydelig størrelse og var 
indtil 1431 knyttet til et benediktinsk nonnekloster. I middelal
deren kaldtes den "De tre Marie'rs kirke" - eller the hellige thre 
Marer i Glenstrup. I sin nuværende skikkelse har kirken et langhus 
fra romansk og sengotisk tid med et oprindeligt vesttårn og et
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stort, sengotisk kapel mod nord. Den oprindelige bygning - tårnet 
og skibets vestlige tre fjerdedele er opført omkring år 1100 af rå 
og kløvet kamp med anvendelse af en del blegekridt og frådsten. 
Det
oprindelige østparti har sikkert været et smallere kor. Der spores 
engelsk-normanniske dekorations elementer i bygningen. Det meget 
svære tårn har oprindelig haft mindst et stokværk til. I sengotisk 
tid, sikkert efter at klostret var ophørt med at fungere, blev 
østpartiet ændret til et langhuskor, og nordkapellet opførtes. 
Kapellet har et stort spidsbuevindue, der knytter det sammen med 
bl.a. Sankt Morten i Randers. Tårnets pyramidespir er fra en 
ombyg
ning i 1764. På det murede alterbord er opsat et sengotisk kruci
fiks. (K: Familie Journalen).

GLENSTRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Mads Christian Graungaard Simonsen og 
Karna Rasmussen, se side 257.

Om GRIMSTRUP kirke:
Grimstrup Kirke ved Bramming er en blytækt, romansk kirke med 
sengotiske tilføjelser. Det romanske kor og skib, hvis detaljer 
peger mod en ret sen byggeperiode, er opført af veltilhugne 
granitkvadre. Begge de oprindelige døre, hvoraf norddøren stadig 
er
i brug, viser højst ejendommelige træk. Der er oprindelige vinduer 
i kirken. Indvendig står den runde korbue, og såvel skib som kor 
har bjælkeloft. Det sengotiske tårn af genbrugte granitkvadre og 
røde munkesten er samtidigt med våbenhuset ved norddøren.
Altertavlen på det nye, murede alterbord er en sengotisk fløjtavle 
fra omkring 1520. I midterskabet står figurer af Gudfader med 
Sønnen samt Maria med barnet, i sidefløjene apostlene. Tavlen er 
omstafferet i midten af 1700-tallet. Den romanske granitfont er 
nært beslægtet med andre på egnen. Prædikestolen er et smukt 
renæssancearbejde fra 1604 med en himmel i tidlig rokoko. I 
skibets 
vestende er et søjlebåret pulpitur fra 1642 med usædvanlig gode 
malerier af Frelseren, Maria og apostlene. Mellem våbenhuset og 
skibet er en prægtig fløjdør med smedet rankeværk fra begyndelsen 
af 1200-tallet. Kirkens klokke er antagelig fra 1300-årene. 
(K: Familie Journalen).

GRIMSTRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Rene Graungaard Juhl og
Lis Sørensen, se side 284.
Bryllup mellem Thomas Pedersen og 
Larsine Kirsten Mette Larsen, se side 1592. 
Bryllup mellem Svend Nielsen og 
Margit Pedersen, se side 1593.
Bryllup mellem Niels Peder Pedersen og 
Esther Bech Larsen, se side 1598.
Bryllup mellem Frode Mathias Jensen Poulsen og 
Tove Søndergaard Thøgersen, se side 1602.
Bryllup mellem Hans Kresten Møller Pedersen og 
Anna-Grethe Thøgersen, se side 1602.

Om GRINDSTED kirke:
"Hedens domkirke" kalder man ofte den store kirke i Grindsted.
Den består i sin nuværende skikkelse af en lille, romersk bygning 
kor og skib samt betydelige nybygninger fra årene 1921-23. Det er
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det store skib mod vest og tårnet samt udbygninger mod nord og 
syd.
Den romanske granitkvaderbygning har tidligere haft en længst 
forsvun- den apsis. Desuden var der ved den romanske bygning et 
våbenhus, som fjernedes ved udvidelsen af kirken i tyverne. 
Vest for det gamle skib blev’ opført en ny, meget stor treskibet 
bygning, hvorefter det oprindelige skib reduceredes til kor, det 
oprindelige kor til præsteværelse. I koret blev der indbygget et 
krydshvælv i den nye kirkes to sideskibe. Midterskibet har fladt 
loft. Alle tre skibe i nykirken dækkes af samme, store tegltag. 
Alterprydelsen er udformet som en krucifiksgruppe, der med det 
forgyldte alterbord tydeligt er inspireret af de gyldne altre. Den 
gamle altertavle fra 1740 er sammen med prædikestolen fra omkring 
1600 flyttet til tårnrummet. Den nye prædikestol er en nutidig 
kopi 
efter renæssanceforbillede. (K: Familie Journalen).

GRINDSTED kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Magnus Thorvald Gejl og 
Clara Christensen Beck, se side 960. 
Bryllup mellem Peder Jensen og 
Ane Nielsen, se side 969.
Bryllup mellem Christen Pallesen og
Kirsten Marie Jensdatter, se side 1332.

Om GRUNDTVIGSKIRKEN kirke:
Grundtvigs kirke, Bispebjerg, er opført 1921-40 (Grundsten nedlagt 
8/9 1921, indviet 8/9 1940) efter tegning ar arkitekt P. V. Jensen 
Klint. Tanken om at bygge en kirke som mindesmærke for N. F. S. 
Grundtvig går tilbage til 1913. Før den tid, og lige siden 
digterens død, havde man tænkt over at rejse en statue, og der 
blev udskrevet flere konkurrencer, dog med negativt resultat. Ved 
konkurrencen 1913 havde Jens Klint foreslået at bygge et kirketårn 
med tredobbelt sammensmeltet trappegavl - den første spire til 
Grundtvigs kirke - og opnåede 2. præmie. Tanken om at knytte 
tårnet til en kirke af store dimensioner var ikke fremmed for 
arkitekten, og den nedsatte kommité, hvis flertal blev vundet for 
J. K.'s kirkeplaner, besluttede sig for at søge tårnet rejst 
først. Den første verdenskrig hindrede foreløbig planens 
realisering, men arkitekten tegnede nu det endelige udkast og lod 
udforme en model af træ, udstillet 1916 i rådhushallen: en 
treskibet kirke af størrelse som en katedral med et tredelt tårn 
"som et orgel" og en rigt udformet gotisk korplan. Halvdelen af 
pengene skulle indsamles privat, resten skulle gives af staten, 
hvis godkendelse af planerne forelå 20/3 1918. Københavns kommune 
vedtog 19/12 1918 at overlade grunden på Bispeberg til formålet, 
og 3 år senere kunne arbejdet med at rejse tårnet begynde. 
Grundstenen, der er synlig og indfattet i granitsokkelen ved 
tårnets sydøsthjørne, bærer i indridsede hjulkors de 2 datoer 8/9 
1783 (Grundtvigs fødsel) og 8/9 1921 (byggearbejdets begyndelse). 
Tårnet indviedes 11/12 1927 og toges i brug som midlertidig kirke; 
bygmesterens initialer og indvielsesdatoen er indridset i 
våbenhusets tærskelsten. Hovedkirkens fundamenter, der derefter 
blev afstukket, fik meget anselige dimensioner: 100 alen (67 m) 
fra tårnets vestgavl til korslutningen, 50 alen (33,3 m) i korsets 
ydre tværmål; midtskibets spændvidde fra pille til pille blev 14,5 
alen (9 m), sideskibenes det halve. Materialet skulle overalt være 
en lys, gul mursten, både i det ydre og indre, både i gulv og 
hvælv, og ført igennem i fuld mur. Arkitekten døde 1930, da 
krypten og en del af ydermurene var rejst. Byggekommitéen overlod
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derefter arbejdet til hans søn, arkitekt Kaare Klint, som 
fuldførte bygningen efter faderens tegning og selv tegnede det 
inventar, der endnu ikke var skitseret. Kirken stod på det 
nærmeste færdig ved besættelsen, og indvielsen fandt sted kort 
derefter på Grundtvigs fødselsdag (8/9 1940). - Motiverne til 
kirkens stil er hentet fra dansk sengotik, som dog her blev 
strammet og forenklet. J. K. byggede videre på den foregående 
generations(Nyroptidens) syslen med middelalderlige motiver, men 
strøg al pynt i form af søjler, skulptur m.m. og lod dekorationen 
i murflader og blændingsgavle bestemme af de muligheder murstenen 
rummer. Visse forbilleder kan nævnes: Mariekirken i Helsingør (den 
brede kirkehal med højt opbygget midtskib uden højkirkevinduer); 
Skt. Peders kirke i Næstved (korplanen); kirken i Præstø ( de 
tredobbelte kapeller ved sideskibene); gavlenes kurveformede 
sidelinier havde arkitekten set "på en langelandsk landsbykirke 
mod en lys aftenhimmel". Tårnet er opført med 3 sammenvoksede 
gavle, der afspejlede kirkens tredeling i det indre, og som 
leddeles af højblændinger, hvis underkant følger tagets 
skrålinier, og hvori lydhullerne er udsparret; ved dets fod er 
anbragt et våbenhus med kamtakket gavl og 3 fladbuede portaler. 
Ved kirkens langsider er tilføjet 3 sidekapeller, hvert med en 
dobbeltgavl (et motiv, der af arkitekten også anvendtes i Fredens 
kirke i Odense,). Højkoret, hvis mangekantede ydermure er arbejdet 
fri af sideskibene, har diagonalstillede, gennembrudte, 19 m høje 
støttepiller. I det røde tegltag markeres midtskibet af en vandret 
muret gesims (atter et ræk, der er lånt fra Skt. Peders kirke i 
Næstved). - I det indre, hvor den lyse teglsten overalt er slebet, 
er alle piller aftrappede, uden anvendelse af formsten. Den lange 
række af ens opbyggede piller med i alt 10 fag hvælvinger, 
tårnrummets 2 fag iberegnet, leder blikket hen mod koret, der 
oplyses af 5 spidsbuede, 13 m høje vinduer, og som ligger i samme 
gulvplan som den øvrige kirke. Langs korpolygonen står slanke, 
fritstående piller, bag hvilke er udsparet en smal korridor, der 
er dækket af et lavt galleri, og hvorfra et trappeløb fører til 
krypten. I sidekapellerne er indrettet lavtsiddende, murede 
pulpiturer og under disse både mod nord og syd et våbenhus, opgang 
til pulpituret og nedgang til krypten; mod syd er der tillige et 
præsteværelse, mod nord orgelrum (for det midlertidige, ret lille 
orgel) samt ligkapel. Den meget lave, treskibede krypt strækker 
sig under koret og de 4 østlige fag i skibet og anvendes som 
menighedslokaler. - På alterbordet, der er muret på piller, står 
en af J. K. tegnet syvarmet lysestage af forgyldt egetræ. 
Alterkalk af sølv (gave) stammer fra Hårslev kirke, 1839; 
alterbibelen (gave) er Chr. Ill's udgave 1550. Døbefonten af 
faksekalk er tegnet af J. K., stod oprindelig i tårnkirken og er 
skænket af Skt. Stefans sogn på Nørrebro. Kirken har to 
prædikestole, den ældre i tårnrummet er forblevet på sin plads, 
den nyere ved 3. sydpille regnet fra koret, begge murede. I det 
vestlige våbenhus er ophængt en kricifiksgruppe, skåret af 
bygmesteren, men fuldført af hans søn. I våbenhusmuren er 
bygmesterens og hans hustrus urner indmuret; indridset i mursten 
læses: Peder Vilhelm Jensen Klint 1853-1930. Mathilde Caroline 
Pedersdatter Klint 1846-1933.

GRUNDTVIGSKIRKEN kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Viggo Oskar Lund og 
Gurli Kirstine Eva Jacobsen, se side 614.

Om GULDAGER kirke:
Den anseelige, hvidkalkede og blytækte kirke (viet Skt. Morten)
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består af romansk kor og skib med sengotiske tilbygninger: tårn i 
vest og våbenhus mod syd. Den romanske bygning er opført af rå 
kamp med hjørnekvadre, koret på dobbelt skråkantsokkel, skibet på 
enkelt. Norddøren med glat tympanon er bevaret tilmuret, medens 
syddøren senere er opslugt af den nuværende. En præstedør på 
korets sydside spores svagt. Koret har mod øst et tilmuret, rundt 
vindue med smig og skråfas, mod nord to almindelige 
rundbuevinduer, på skibets nordside er der fire. Under korets 
østvindue sidder en kvader med hoved og arme af en mandsskikkelse, 
muligvis et fragment af en gravsten. Indvendig står den runde 
korbue overpudset med skråkantede kragbånd og profilerede sokler. 
Omkring 1400-1450 blev der i skibet indsat fire otteribbede hvælv 
med profilerede ribber, og noget senere fik koret to fag 
almindelige krydshvælv. Fra sengotisk tid er også tårnet, der har 
krydshvælvet underrum. Det er i nyere tid skåret noget ned og har 
nu glatte gavle med synligt tagtømmer i øst-vest. Der er næsten 
overalt skalmuret med små sten 1883. Det sengotiske våbenhus af 
kamp og munkesten har i gavlen tre fladbuede højblændinger, 
ledsaget af savskiftestumper. Over den nyere dør sidder et solur 
fra 1686. På skibets nordside er der i nyere tid, sandsynligvis 
omkring 1880, anbragt fire støttepiller. - Alterbordet er dækket 
af en bræddekasse og bærer en ganske flot skåret altertavle i 
høj renæssance, omkring 1600, med fire søjler. I felterne er der 
malerier fra omkring 1700: Nadveren, fremstillingen i templet, 
Gethsemane, opstandelsen, forklaringen og himmelfarten. To 
forskellige stager, begge af sengotisk type, omkring 1550. Smukt 
korbuekrucifiks, omkring 1350, med samtidige, men uforholdsmæssigt 
store sidefigurer. Et ganske lille, godt skåret, sengotisk 
krucifiks over syddøren har sikkert været anvendt ved 
processioner. Romansk granitfont med glat kumme og på foden fugle 
og liljeornamenter. Dåbsfad 1930 med relieffer. Det ældre, glatte 
fad er ophængt i koret. En fontehimmel fra 1600-tallet synes at 
være forsvundet. En stor, glat font, uvist hvorfra, er anbragt på 
kirkegården. Prædikestolen er et rigt snitværk i senrenæssance, 
omkring 1625, med usædvanlig affekterede dydehermer på hjørnerne 
og smalle portalfelter med relieffer af Kristus og evangelisterne. 
På et af stolestaderne årstallet 1546 med våben og initialer for 
Mogens Kaas til Sønderris, på et andet 1582 og våben for Mule og 
Halvegge. Det øvrige stoleværk med indgangspanel er ligeledes godt 
snedkerarbejde i ungrenæssance med fladsnit-akantus, men en del 
fornyet. I skibet er ophængt et maleri fra 1700-tallet, Kristi 
gravlæggelse. Der er tre skibsmodeller, to små og en stor, 
tremastet, alle fra nyere tid. I skibets vestende et pulpitur med 
ganske gode malerier fra 1600-tallet, Kristus og apostlene. Klokke 
1884, Allerup, Odense, støbt af ældre fra 1799. - Epitafiet over 
Christoffer Kruse til Sønderris og jomfru Sophie Vognsen, død 
1679, samt over præsterne Johs. Krag, død 1772, og Niels Thorup, 
død 1803. Kisteplade over Sophie Vognsen. Gravsten over Chr. Lyche 
Spangsberg, død 1790, og sønnen Niels Chr., død samme år.

GULDAGER kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Frede Bech Poulsen og 
Lena Elisabeth Bertram Hansen, se side 338.
Bryllup mellem Jan Raymond Pacharzina og 
Jette Albrechtsen, se side 348.
Bryllup mellem Ole Tønning og 
Elsebeth Solveig Høj, se side 846.
Bryllup mellem Hans Lavrids Olesen Ølgaard og 
Metha Abelone Bertram, se side 885.
Bryllup mellem Andreas Vind Andreasen og
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Emma Gjørding Andersen, se side 1185.
Bryllup mellem Frands Horsbøl Jørgensen og
Oda Olivia Knudsen, se side 1634.

Om GØRDING kirke:
Kirken, der ligger højt på bakkekammen over landsbyen, er en 
ganske anseelig bygning, der består af romansk kor og skib med 
sengotiske tilføjelser; tårn mod vest og våbenhus mod syd. Den 
romanske kirke, kor og skib, er opført af granitkvadre og til dels 
tuf på en dobbeltsokkel bestående af to attiske profiler. 
Norddøren, der ikke bryder noget af sokkelens led, ses tilmuret, 
og syddøren, der indvendig er fladbuet, er i brug, dog vistnok 
udvidet. Dens usædvanlig smukke tympanon, der er fensidet, har 
flettede kors og kantes af tovstave, der ligeledes flettes ind i 
hinanden. Koret har mod øst et rundbuevindue med femsidet, 
liljeprydet overligger. Af korets nordvindue ses kun en tilfældigt 
anbragt underkarm, og skibets nordside, hvis overdel hovedsagelig 
er bygget af tufsten, har to rundbuede vinduer med stik. Indvendig 
står kor og skib med flade bjælkelofter og rund korbue med svagt 
profilerede kragsten. I sengotisk tid tilføjedes vest for skibet 
et tårn af udflyttede kvadre, kamp og munkesten. Det har 
krydshvælvetunderrum, der åbner sig mod skibet ved en rund 
tårnbue. Opgangen til mellemetagen er ad et trapperum ved skibets 
nordvesthjørne med fladbuet dør i spidsbuet spejl. Østgavlen har 
tre højblændinger med stigende dobbeltrundbuer, medens vestgavlen 
er glat, formentlig efter en gennemgribende skalmuring 1759 
(jerninitialer HW CJT). Det ligeledes sengotiske våbenhus 
frembyder mere end almindelig interesse. Det er bygget af 
kampesten og munkesten, og gavlen er prydet af tre 
tvilling-rundbuede højblændinger, hvoraf den i midten strækker sig 
ned og omfatter døren. Indvendig har flankemurene hver en række 
dybe, fladbuede blændinger under tilsvarende dybde, kvadratiske, 
hvoraf et par omfatter vinduer. - Alterbordet dækkes af enkelt 
panelværk i ungrenæssance med listefelter. Altertavlen er en 
fløjtavle i renæssance, omkring 1625, med to toskanske søjler og 
topkartouche. Malerierne, Nadveren, Getsemane og Opstandelsen, er 
fra første halvdel af 1700-tallet. Små, balusterformede 
barokstager med årstal 1648 og våben og initialer for Erik Bille 
og Margrethe Krag. Meget fint, men slemt overmalet, unggotisk, 
kronet korbuekrucifiks, omkring 1250, opsat på nyt korstræ, med 
sidefigurer ( også Maria er kronet). Romansk granitfont af 
vestjysk type med glat kumme, hvis mundings-rundstave et sted 
danner et cirkelslyng og med besynderlige, hulede hjørneblade på 
foden. Nederlandsk messingfad, omkring 1625, med fremstilling af 
syndefaldet. I degnestolen indgår et par sengotiske gavle med 
våben, det ene for Ribebispen Iver Munk, og andet sengotisk 
snitværk, bl.a. drueklaser. Prædikestolen er et godt 
renæssance-snitværk fra 1622 med korinthiske hjørnesøjler og 
portalfelter, hvori der er relieffer af Kristi barndomshistorier 
foruden et mærkeligt, meget plumpt, forestillende syndefaldet. Den 
samtidige himmel bærer Margrethe Krags våben og initialer. 
Stoleværket er nyt, men enkelte gamle ungrenæssancegavle fra 1597 
med frans Poel til Staarupgaards våben og initialer er opsat i 
tårnrummet. Over skibets vestende er der et pulpitur fra 1620. 
Skriftløs klokke fra 1300-tallet. - I koret er der et enkelt 
træepitafium med vidtløftig levnedsbeskrivelse over sognepræst 
Johannes Pedersen Hygum, død 1712. Desuden kisteplade over 
Margrethe Krag, død 1648 og begravet under koret. I våbenhusets 
ydermur er indsat en interessant, romansk gravsten af granit med 
ejendommeligt processionskors. Endvidere gravsten over
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herredsfoged Søren Jensen Bramming. Syd for tårnet ligger tre 
udslidte barok-gravsten.

GØRDING kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Jacob Nielsen og 
Dorthe Jensdatter, se side 45. 
Bryllup mellem Leif Brørup Hansen og 
Ruth Hansen, se side 275.
Bryllup mellem Karsten Graungaard Hansen og 
Betty Frisgaard Madsen, se side 286.
Bryllup mellem Ole Andreasen og 
Norma Hansen, se side 289.
Bryllup mellem Bendt Ingolf Pedersen og 
Inga Graungaard Hansen, se side 295.
Bryllup mellem Kurt Sørensen og 
Birtha Hansen, se side 298.

Om HAUNSTRUP kirke:
Havnstrup kirke er opført 1918-20 (indviet 9/5 1920) ved arkitekt 
C. M. Smidt og Har. Lønborg-Jensen som en grovpudset, hvid 
teglhængt bygning, bestående af kor og skib med bredt tårn i vest 
med taggavle i nord-syd. I korgavlen er der fire rundbuede 
blændinger i vindueshøjde. Indvendig er rummene krydshvælvet, og 
vinduerne har blyindfattede ruder. - Altermaleriet, en kopi efter 
C. Bloch: Bjergprædikenen, er udført af fru Ellen 0. Petersen og 
indsat i remmeværk af træ i renæssancestil, ligesom prædikestolen 
stafferet af Harald Munk. Granitfont.

HAUNSTRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Svend Marinus Carlsen og 
Iris Christensen, se side 1381.

Om HEJNSVIG kirke:
Den stærkt ombyggede kirke består af dele, koret og et stykke af 
skibet, fra en romansk bygning, hvortil der 1918-19 er føjet et 
anseligt skib med tårn i vest og våbenhus i nord. Af den 
oprindelige bygning står det kvaderbyggede kor og østenden af 
skibet, der hovedsagelig er bygget af rå kamp, begge opført over 
en skråkantsokkel. Af oprindelige enkeltheder ses på koret mod 
nord, syd og øst små rundbuevinduer, og mod nord er der en smal 
portal med ejendommelig, buet overligger, hvorpå der senere er 
indhugget hjorte. Ved udvidelse 1918-19 (arkitekt H. Lønborg 
Jensen) blev den vestlige ende af skibet og et våbenhus fra 1856 
nedrevet, og der opførtes i stedet af tegl et nyt, stort skib. Den 
resterende part af det gamle skib blev overdækket med et 
"senromansk" hvælv med sjællandske hjørnekolonetter, og koret, der 
indrettedes som sakristi, fik et "unggotisk" hvælv, hvis ribber 
løber af på hoveder af kridt, og hvis kapper kantes af rundstave. 
Det nybyggede skib har store, dobbelte spidsbuevinduer og 
indvendige krydshvælv. Tårnet, der afsluttes med teglhængt 
pyramidetag, er næsten helt indbygget i vestenden. - Altertavlen 
er den gamle fra omkring 1600, en firesøjlet opbygning med ganske 
smalle sidefelter, vinger og topstykke, hvorpå der er pudsige, 
naive hermer. Midtfeltets maleri, "Nadveren", er fra 1747, 
bekostet af G. de Lichtenberg. Slanke, sengotiske stager på 
løvefigurer, omkring 1550. Glat, romansk fontekumme på ny fod. Et 
lille tinfad, vist fra 1700-tallet, er ophængt i sakristiet. 
Prædikestolen er et ganske smukt arbejde i ungrenæssance fra 1592 
med Christen Juels våben. Nyt stoleværk i gotiserende former.
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HEJNSVIG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Møller Christensen og 
Inger Marie Jensen, se side 1359.
Bryllup mellem Jens Hedegaard Sønderby og 
Karoline Møller Christensen, se side 1360.
Bryllup mellem Ebbe Brink Jørgensen og 
Katrine Møller Kristensen, se side 1360.
Bryllup mellem Johannes Evald Christensen og 
Karen Kristensen, se side 1368.

Om HELLERUP kirke:
Hellerup kirke på Fyn er en herregårdskirke, beliggende tæt vest 
for Hellerup Hovedgård, er en interessant, romansk 
teglstensbygning
fra omkring 1200. I flere henseender er den enestående på Fyn. 
Hele
den romanske kerne er i behold: tårn, skib og kor med halvrund ap
sis. De oprindelige døre er begge muret til, bedst bevaret er syd
døren, der sidder i et kraftigt fremspring med en høj, 
gavl1ignende
øvre slutning. Tårnet, der er kirkens mærkeligste parti, er 
bredere
end skibet men samtidig med dette. Det synes oprindelig at have 
været adskilt fra skibet og kun tilgængeligt gennem en lav, 
romansk
"kravleport". Hele tårnet synes at have haft en fæstningsmæssig 
be
tydning. Kirkens seneste tilbygning er et lille våbenhus ved tår
nets vestmur, vistnok opført i 1678. Over døren står topstykket af 
en barokportal med J. Chr. v. Körbitz og hustru Kirstine Lützows 
våben. -Altertavlen i renæssance er fra 1590. Et korbuekrucifiks 
med sidefigurer, Maria og Johannes, er skåret omkring 1515 af 
Claus
Berg og befinder sig i tårnrummet. (K: Familie Journalen).

HELLERUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Knud Volmer Ravn og 
Grethe Ellen Raunkjær, se side 363.
Bryllup mellem Per Jervin og 
Gerda Olesen, se side 1142.

Om HEMMETH kirke:
Kirken har måske været indviet til Skt. Katharina (af Alexandria), 
idet en jordebog omkring 1608 omtaler nogle kirkeenge, tillagt "S. 
Karine lys", antagelig lysene på hovedalteret. Kirken består af 
romansk kor og skib med gotisk sakristi i nord og samtidigt tårn, 
som i Sdr. Bork anbragt på skibets nordside foran den oprindelige 
norddør. De oprindelige dele af bygningen er over en 
skråkamtsokkel opført af granitkvadre i de nedre partier, i de 
øvre af rå kamp og tuf. Vestgavlen omsat med munkesten. Det eneste 
oprindelige vindue, i korets østmur, står som udvendig blænding 
med en sadeltagsformet monolitoveriigger smykket med indhuggede, 
affronterede, springende dyr. I sakristiets murværk sidder desuden 
to romanske vinduesoverliggere, den ene med let hulet stav mellem 
smig og ydre murflugt. Et lille, falset vindue i skibets 
sydøsthjørne er antagelig anbragt i renæssancetiden for at give 
lys til prædikestolen. Den oprindelige, retkantede norddør er i 
brug, syddøren spores svagt udvendig og står som blænding 
indvendig. Den oprindelige korbue har kragbånd, affaset på 
undersiden. Det sengotiske sakristi, af kvadre udflyttet fra koret
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samt munkesten, har i nord en blændingsgavl ganske svarende til 
tårnets: tre spidsbuede blændinger over dobbelt savskifte. 
Samtidigt krydshvælv. Det jævngamle tårn, som i modsætning til 
egnens andre tårne har gavle i nord og syd, er af munkesten, 
stærkt ombygget i de øvre partier, sydsiden 1776 (årstal indmuret 
med mørkbrændte sten), vestsiden 1788 (smedejerns årstal). 
Norddøren er fladbuet i spidsbuet spejl. Det samtidige, hvælvede 
tårnrum har fra første færd tjent som våbenhus. Koret har 
krydshvælv, med overhvidtede kalkmaleri-rester, skibet fladt 
bjælkeloft. - Alterbordet af jernal, hvidtet. Altertavlen er et 
trefløjet skab fra 1955, hvori er indsat figurer fra en sengotisk 
fløj altertavle fra omkring 1500, i midtskabet Gud Fader med 
Kristus, flankeret af Maria med barnet og en pave, i fløjene de 
tolv apostle. Før restaureringen 1955 (ved Einar V. Jensen) var de 
tre midtfigurer anbragt på en firsøj let renæssancetavle fra 
omkring 1600, istandsat 1753 af etatsrådinde Hein, mens 
apostelfigurerne stod foran ved pulpituret. Et tidligere 
altermaleri, en kopi af C. Blochs Kristus fra 1902, er nu på 
korets nordvæg. Alterkalk fra omkring 1600 med graveret 
renæssance-bladværk og glat disk. Høje, sengotiske alterstager på 
tre fødder og under bunden et støbermærke. Romansk granitfont af 
den glatkummede, vestjyske type. Sydtysk dåbsfad fra omkring 
1550-75 med bebudelsesscene omgivet af minuskelring og på randen 
Hjort-og-hund-frise. Dåbskande af tin, udført af 
Boizenburg-mesteren F. H. Thiessen 1812. Ungrenæssance-prædikestol 
svarende til Sdr. Bork og Lønborg, i det ene felts 
akantus-bladværk indskåret "WH", muligvis en snedkersignatur. 
Opgang gennem korbuen. På loftet en høj renæssance-himmel med 
kartouche-topstykker. Herskabsstole med skåret årstal 1653 og 
våbener for Jacob Grubbe og Ingeborg Kruse svarende til Nr. Bork. 
Moderne stolestader. Middelalderlig dørfløj med beslag, 
hvorimellem en ansigtsmaske med dørring i munden, nu i Ribe 
Museum. Tremastet kirkeskib. Nyere vestpulpitur med orgel fra Th. 
Frobenius & Co. 1955. Klokke fra 1579 med minuskelindskrift, 
ophængt i det vestlige glamhul. Mindetavle opsat 1620 af 
Ribe-bispen Iver Hemmet over forældrene, sognepræst Iver Gregersen 
og hustru, død 17. og 14. august 1601. Ved kirkens istandsættelse 
1753 fandtes i sakristiet en ligkiste med indskrift over Ingeborg 
Jakobsdatter, gift 1. med Anders Iversen, foged i Romsdalen i 
Norge, 2. med Iver Jensen Bandsbøl, død 1678. Gravsten: 1) les 
Ifversøn i Hovm, død 30/3 1621. 2) Anne Jensdatter, les Ifversøns 
hostru i Hovm, død 25/9? 1621; begge i kirkegårdens sydvesthjørne. 
3) Sognepræst Ture Terkildsøn, rektor i Varde, g. tre gange (13 
børn), død 9/5 1709; i den blændede syddør. 4) Johanne 
Lauridsdotter af Bandsbøl, død 1795; i tårnets østvæg. 5) Eskild 
Hoyland, død 1839; på kirkegården, hvor der ligger endnu tre ældre 
gravsten, alle ulæselige.

HEMMETH kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Peder Christensen og 
Maren Christensdatter Gundesbøll, se side 41.
Bryllup mellem Ib Kaspersen og 
Ingrid Andersen, se side 1612.
Bryllup mellem Christian Birkmose Jensen og 
Bodil Andersen, se side 1613.
Bryllup mellem Frede Rossen Jakobsgaard og 
Anna Lise Andersen, se side 1614.

Om HENNE kirke:
Henne kirke i Vestjylland, viet til Sankt Nikolaus, består af kor
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og skib, tårn mod vest og våbenhus ud for syddøren. De ældste dele 
er fra romansk tid og af granitkvadre. I disse partier er begge 
døre bevarede, og syddøren er stadig i brug. På skibets søndre 
sidemur findes en kvader med et udhugget hoved, og fra den ældste 
tid er ligeledes bevaret korbuen. I senromansk tid er koret 
udvidet
mod øst, ligesom skibet, uvist hvornår, er udvidet mod vest. Begge 
steder er anvendt genbrugte kvadre. I senmiddelalderen er tårn og 
våbenhus føjet til samtidig med, at koret og den østlige ende af 
skibet fik hvælv. Den vestlige del beholdt sit bjælkeloft.
Altertavlen er et gotisk skab, som omkring 1600 blev indføjet i en 
ramme i senrenæssance. I midtfeltet ses en treenighedsgruppe, 
flan
keret af Maria med barnet og Sankt Nikolaus, kirkens værnehelgen. 
I kirken findes endnu to katolske sidealtertavler fra ca. 1500. 
Prædikestolen er tidlig renæssance af vestjysk type. I skibets 
vestende et herskabspulpitur med en udbygget, mangekantet karnap 
fra 1700-tallets begyndelse. (K: Familie Journalen).

HENNE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Oluf Larsen og 
Marie Bruun, se side 197.
Bryllup mellem Hans Thyge Raunkjær og 
Karen Kjærgaard, se side 552.
Bryllup mellem Anders Madsen Borch og 
Maren Henriksen, se side 850.
Bryllup mellem Verner Robert Christensen og 
Sonja Bothilde Madsen, se side 1565.

Om HERNING kirke:
Herning kirke er opført 1888-89 ved arkitekt Wiinholt som en 
bygning af røde mursten i romanske stilformer og med enkeltheder 
af cement. Den er mod sædvane orienteret nord-syd og består af 
apsis, kor, korsarme, skib og tårn, som er formet med de såkaldte 
Tørninglenske tårne som forbillede: det firesidige spir rejser sig 
mellem fire blændingsprydede spidsgavle. Over korsskæringen er der 
en lille muret tagrytter i tysk-gotisk stil. Vest for korpartiet 
er der 1915 tilføjet et sakristi, der fungerer som sidekapel.
Selve kirkerummet er dækket af bjælkelofter, mens der i sakristiet 
er grathvælv. - På sydvæggen over orglets arkade er der en 
kalkmalet dekoration, syngende og spillende engle, udført af Viggo 
Madsen.
Alt inventaret er nyt, og den nuværende udformning stammer fra 
1915-16 og 1956-57. Altertavlen er et maleri, Kristus prædiker i 
en synagoge, udført af Joakim Skovgaard 1915, bekostet af 
fabrikant T. Truelsen. Det tidligere alter, tronende Kristus, 
udført i majolika af V. Kåhler efter tegning af Th. Bindesbøll, er 
opstillet i sakristiet over en alterbordsforside med mosaik af 
glaseret tegl. På dette alter står der et par sengotiske stager 
fra landsbyens gamle kirke, hvorfra også granitfonten, en variant 
af den vanlige vestjyske type, vistnok er kommet. Dåbsfadet fra 
1889 har fremstilling af Kristi dåb. Der er desuden et dåbsfad af 
sølv, udført 1916 af Georg Jensen efter tegning af A. Hou med 
drevet fremstilling af Kristus, der velsigner børnene. Det er 
bekostet af sagfører Dejgaard. Prædikestolen er af eg med store 
portalfelter, der indeholder malerier af Victor Madsen: Kristi 
fødsel, dåb, opstandelse samt Emaus. Nyt orgel fra 1949. Den gamle 
klokke er overført til den nye kirke.



J.R.G. Side 2077
Jens Raunkiær Graungaard og slægt

HERNING kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Niels Petersen og 
Kirstine Hansen Futtrup, se side 654. 
Bryllup mellem Finn Kübel Grue og 
Inga Petersen, se side 760.
Bryllup mellem Svend Evelyn Jepsen Christensen og 
Poula Brogaard, se side 1315.

Om HJERM kirke:
Den store, blytækte kirke har gennem talrige ombygninger fået sin 
nuværende form med stærkt fremspringende korsfløj og spirkronet 
tårn. Kernen er en romansk bygning, bestående af kor og skib, 
opført af granitkvadre på let hulet skråkantsokke1. Norddøren er 
tilmuret; syddøren, der er noget omdannet bruges endnu. I den 
senere middelalder tilbyggedes tårnet ved vestgavlen, forneden af 
kvadre, derover munkesten med kraftig teglstensornamentik om de 
høje glamhuller (som i Mejrup). Tårnets hvælvede underrum har 
spidsbue ind mod skibet; foroven krones det af et løgformet spir, 
muligvis opsat 1791 (årstal i vindfløjen). Vistnok samtidig med 
tårnet byggedes de to korsfløje (som i Borbjerg), korbuen blev 
nedrevet og en anden og bredere opførtes længere mod vest; den 
romanske korbues profilerede kragsten er nu indmuret ved døren i 
søndre korsarm. De nye partier fik alle hvælv, stjerneformet i kor 
og korsskæring, simpelt ottedelt i begge korsarme, medens skibet 
stadig har bjælkeloft. Ligeledes fra sengotisk tid er våbenhuset; 
foran den tilmurede norddør har der stået en 1639 opført, men 
forlængst nedbrændt tilbygning. - Kirkens indre er stærkt præget 
af vekslende herremandsslægters gavmilde udsmykning med rig 
anvendelse af marmorering og staffering. Altertavlen er et 
snitværk fra 1606, udført af en Viborgsnedker, opbygget i to 
stokværk med tredelt storstykke og rige, korintiske 
prydbæltesøj1er; omdannet med nye vinger (de tre evangelister i 
udsavede konturer) og stafferet i slutningen af 1600-tallet samt 
forsynet med nye malerier i felterne (kricifiksgruppe i 
storfeltet, i topfeltet Duen), skænket af Klingenbergerne og 
Jermiinerne, hvis våben er malet på tavlen. Alterkalk skænket 1636 
af Axel Juul til Volstrup. To store alterstager fra sidste halvdel 
af 1500-tallet. Alterskranke fra begyndelsen af 1700-tallet med 
udsavede og stafferede engle i arkantusløvværk, samt Lindernes og 
Obelitzernes våben. Prædikestolen, anbragt i koret, fra samme 
værksted som altertavlen, har koblede, toskanske søjler som ramme 
om høje arkadefelter; marmoreret og stafferet med emblem-malerier 
fra 1770, samt Obelitzernes og Jermiinernes våben. Romansk font af 
granit. Senmiddelalderlig korbuekrucifiks, fra 1400-tallet 
(restaureret 1938). Stoleværket er overvejende fra 1700-tallet, 
men med nogen anvendelse af renæssancedele. Volstrups herskabsstol 
står i søndre korsarm med lindernes og Obelitzernes våben samt 
årstal 1706. I tårnrummet, nu tjenende som orgelskranke, står 
resterne af et gammelt pulpitur med malerier fra 1700-tallet. - 
Series pastorum i marmoreret ramme fra slutningen af 1700-tallet. 
I tårnet to klokker: 1) 1507 og 2) omstøbt 1869. - Kirken er rig 
på gravminder, med flere gravkrypter. Under søndre korsarm findes 
Munkernes begravelse; under koret Juulernes. Linde-Obelitz har 
krypt i nordre korsarm, Jermiinerne under tårnet (de fleste er nu 
ryddet). I søndre korsarms østmur er indmuret to gravsten, 1) over 
rigsråd Mogens Munk, død 1558, med 6 børn, og 2) over dennes søn 
Ribebispen Oluf Munk, død 1569, og hustru Drude Rantzau, død 1606. 
På skibets nordmur et epitafium over provst Anders Pedersen, død 
1659, samt hustru og 18 børn. På korets nordmur et stort 
sandstens- og marmorepitafium fra 1678 over Axel Juul, død 1671,
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og hustru Elisabeth Friis, død 1677, med portrætmalerier og 64 
anevåben (restaureret 1898 og 1955). På nordre korsarms østmur en 
mindetavle, hvorpå er gengivet Chr. V's bevilling fra 1673 til 
Lisbeth Friis om at indrette en muret begravelse. På tårnets 
nordvæg er indmuret en sten over sognepræst Henrik Jensøn, død 
1689, og 3 hustruer. På nordre korsarms yderside over indgangen 
til gravkælderen (der nu er fyr- og redskabsrum) er indmuret en 
tavle til minde om, at Christen Linde og hustru Ellen von Obelitz 
1707 havde indrettet denne begravelse for Volstrups ejere. I 
nordre korsarm er desuden opbeveret 8 kisteplader over Linde- og 
Obelitzslægterne. 1939 fremdroges på korsskæringens 
hvælvingskapper en serie våbenskjolde, 16 i alt, for slægten Munk 
til Volstrup; istandsat samme år kirken blev restaureret, med nyt 
gulv og tag 1954-55. Ved kirkegården, der delvis hegnes af gamle 
kampestensdiger, er 1907 opført et ligkapel.

HJERM kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Niels Hansen Ladegaard og 
Helga Ingemann, se side 1182.

Om HODDE kirke:
Hodde kirke nordøst for Varde er et langhus, som består af romansk 
skib og kor, der er ombygget i gotisk tid. Dertil et gotisk tårn 
og 
et yngre våbenhus. I kirkegårdsskellet mod syd ligger en gammel, 
fredet skolebygning, der er indrettet som museum. I 
kirkegårdsdiget 
har man fundet smelteblokke fra jernudvindingen i oldtiden.
Det oprindelige bygningsmateriale i skibet er muligvis hedeal, som 
er suppleret med munkesten, der er synlige indvendig i gavlparti
erne. Det senmiddelalderlige munkestenstårn er delvis ommuret i 
1773 og forsynet med smedejernsårstal og kirkeejeren A.C.
Teilmanns 
initialer. Det lille våbenhus er rejst af marksten og munkesten og 
har et lille kalkstenssolur med årstallet 1786 over døren.
Alterbordet dækkes af et panel fra ny tid og prydes af et forgyldt 
kors med rosenkrans på fodstykket. Et tidligere altermaleri, 
Kristus i Emaus, hænger på skibets nordvæg. En endnu tidligere, 
udsavet tavle i rokoko ligger på loftet. Den romanske granitdøbe
font er af glat, vestjysk type. Kirkens klokke er gammel, fra om
kring 1300. (K: Familie Journalen).

HOPPE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Erik Pedersen og 
Hanne Østergaard Akselsen, se side 515. 
Bryllup mellem Ole Andersen Øllgaard og 
Ædel Kirstine Jensdatter, se side 871. 
Bryllup mellem Jens Christensen (Præst) og 
Johanne Pedersdatter, se side 919.
Bryllup mellem Jens Pedersen og 
Maren Methea Møller, se side 935.
Bryllup mellem Ole (Pedersen) Hesselager og 
Ane Marie Pedersen, se side 935.
Bryllup mellem Jens Nielsen Møller og 
Karen Pedersen, se side 936.
Bryllup mellem Christen Jensen og 
Edel Kirstine Henriksdatter, se side 937.
Bryllup mellem Jens Christensen og 
Karen Pedersen, se side 938.
Bryllup mellem Kristen Jensen Kristensen og
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Jenny Dejbjerg, se side 945.
Bryllup mellem Thomas Nielsen Urup og 
Kristine Kristensen, se side 947.
Bryllup mellem Jens Burgdorff og
Anna Katrine Kristensen, se side 953. 
Bryllup mellem Jens Lauridsen Gejl og 
Johanne Kristine Jensen, se side 959. 
Bryllup mellem Jeppe Hansen Wad og 
Anna Cathrine Dorthea Rich, se side 1427. 
Bryllup mellem Bent Qvist Jensen og 
Puk Sigrid Søndergaard Hansen, se side 1549. 
Bryllup mellem Hans Herbjørnsrud og 
Anna Tranberg, se side 1672.
Bryllup mellem Per Tobias Knutsen og
Erna Tranberg, se side 1674.
Bryllup mellem Hans Sadderup Mortensen og 
Krista Tranberg, se side 1675.

Om HODSAGER kirke:
Den nuværende kirke er opført 1903 (indviet 6/12) i stedet for en 
ældre, som da var blevet nedbrudt. Bygningen, hvortil arkitekt V. 
Ahlmann gav tegning, er rejst tæt ved foden af den gamle og består 
af tresidet afsluttet kor, skib og et lille, tagrytteragtigt tårn 
med slankt pyramidespir. Kor og skib er af kløvet kamp med 
hjørnekvadre, for en del materiale fra den gamle kirke og 
kirkegårdsdiget, tårnet af mursten og tagene af skifer. Indgangen 
er i tårnet. Kor og skib har fladt loft. - Den lille, gamle kirke, 
af rå kamp med enkelte detaljer af munkesten, var næppe ældre end 
1400-tallet og bestod af et udelt langhus, hvortil der senere var 
føjet et lille våbenhus foran norddøren. Det indre havde 
bjælkeloft. En muret klokkestabel på kirkegården var af nyere 
dato. Da Hodsager kirke omtales i Ribe Oldemoder fra 1325, må også 
den senmiddelalderlige bygning have haft en forgænger. - Af den 
gamle kirkes inventar er største parten overflyttet til den nye, 
således altertavlen, et enkelt renæssancearbejde med tredelt 
storstykke, hvoi er indsat malerier fra 1800-tallet (den 
korsfæstede og evangelisterne), vistnok af Andr. Jæger i Viborg. 
Alterstager i barokstil. Romansk granitdøbefont. Dåbsfad af 
sydtysk type fra slutningen af 1500-tallet. Prædikestol og 
lydhimmel i renæssancestil. En skriftestol fra 1621 er anvendt som 
panelvæg ved alteret. På nordvæggen er opsat en sengotisk 
figurgruppe, Gud Fader holdende den døde søn. Stolestaderne er fra 
1903. Over forhallen er 1963 opsat et orgel på 5 stemmer 
(Frobenius & Co.). I tårnet en ny klokke af støbestål. En kasseret 
lille klokke fra 1512, med minuskelindskrift, henstår på loftet.
En helgengrav af egetræ fra den gamle kirkes alterbord opbevares i 
Nationalmuseet tillige med et røgelseskar og nogle sengotiske 
figurer (apostlene Andreas og Johannes samt to munke). På 
kirkegårdener opført et ligkapel.

HODSAGER kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Thorvald Christensen og 
Dagmar Mølgaard Nielsen, se side 1387.

Om HOLBÆK kirke:
Holbæk Kirke øst for Randers Fjord er et langhus med skib og kor i 
ét, et tårn mod vest og et våbenhus mod syd. Af den romanske kerne 
er kun skibets sidemure bevarede. Norddøren er tilmuret, men 
skimtes udvendig, mens syddøren stadig er i funktion. Det store 
tårn fra senmiddelalderen er nederst bygget af genanvendte kvadre
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og i øvrigt af munkesten. I 1760'erne omtales, at tårnet havde et 
ottekantet spir, nu har det kamgavle. Våbenhuset er også 
senmiddel
alderligt. I renæssancen blev det oprindelige kor revet ned og 
kirken udvidet mod øst i skibets bredde. Samtidig blev hele lang
huset dækket af en tøndehvælving. Under koret findes en gravhvæl
ving for de tidligere ejere af Holbækgård.
Den anselige altertavle er et barokt snitværk af den københavnske 
billedskærer Henrik Alversen, udført 1679 for fru Berte Skeel. 
Døbefonten er romansk granit og over den en dåbshimmel fra 1697 
med
Birthe Skeels og Niels Rosenkrantz' navne og våben. Prædikestolen 
er fra 1600-tallets første halvdel. (K: Familie Journalen).

HOLBÆK kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Sigfred Emil Poulsen og
Eva Gunhild Rosenkvist Larsen, se side 1558.
Bryllup mellem Jens Oluf Nielsen og
Marie Luise (Lodvine) Augusta Jensen, se side 1885.

Om HOLSTEBRO kirke:
I begyndelsen af dette århundrede enedes man i Holstebro om, at 
byens gamle, middelalderlige kirke var blevet for lille til det 
voksende bysamfund. Derfor rev man den ned til sidste sten og tog 
med stolthed den nuværende kirke i brug 1. december 1907. I dag 
ville man nok have handlet lidt anderledes med den gamle bygning. 
Den gamle kirke, der gik tilbage til romansk tid, havde et 28 
meter
langt langhus, kor og korsarme, hvoraf den søndre havde en 
ej endom-
melig kamgavl med fem slanke tinder. Lignende gavle fandtes på 
søndre korsarm og på tårnet, hvis vejrfløje havde billeder af 
byens 
skytshelgen, Sankt Jørgen.
Men den gamle kirke forsvandt - med undtagelse af en romansk dør
overligger, der findes over indgangen til præsteværelset. Men en 
del af det gamle kirkeinventar er bevaret og overført til den nye 
kirke. Altertavlen er således en nederlandsk Mariatavle fra 
omkring 
1520. Før ombygningen sad tavlens fem felter i en stor 
rokokotavle, 
hvis midterfelt nu findes på Holstebro museum.
En af klokkerne er en genstøbning af byens gamle stormklokke 
"Hosi
anna" . Dens plattyske indskrift fra 1470 lyder: "I Herrens år 
1470.
Hjælp Gud og Maria. Hasianna hedder jeg, mester Klaus har gjort 
mig. Poul Jul hedder jeg, en borgmester er jeg."
(K: Familie Journalen).

HOLSTEBRO kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Oluf Jørgensen og 
Birta Nikoline Mathilde Christensen, se side 1656.

Om HOLSTED kirke:
Kirken er opført 1885-86 (indviet 18/7 1886; arkitekt Olivarius) 
som afløser for den gamle kirke, der lå ca. 1 km vestligere og 
hvis kirkegård endnu er i brug. Kirken, der er opført af røde 
mursten på en høj fod af granitkvadre og med skråkantsokkel 
(granitmaterialet delvis fra den gamle kirke), består af kor, skib
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samt tårn med firesidet spir i vest; skifertag. Detaljer i romansk 
stil, bl.a. afsluttes facademurene af rundbuefriser. Vestligst i 
korets sydmur en nyere præstedør. Omkring 1940 indrettedes 
ligkapel under koret. Ved en hovedistandsættelse 1950 fik koret et 
stort vindue i øst, svarende til nord- og sydvinduet. I 
forbindelse hermed flyttedes- den her anbragte kvader med en 
mandlig Figur, "Bjøvlund trold", hidrørende fra den gamle kirke 
(døroverligger?), til tårnets vestmur. Over det store vindue i 
korgavlen sidder indmuret en rundstav-profileret bygningssten med 
runeindskriften "tiki", d.v.s. Toke; Herover et lille, rundbuet 
vindue, hvis kvaderindfatning ligesom runestenen stammer fra den 
gamle kirke. Tårnrummet er forhal med indgang i nord; over døren 
en granittympanon med bladornament fra den gamle kirke. Kirken har 
bjælkeloft; den runde korbue kragbånd af granit. - På alterbordet 
er 1959 opstillet den gamle kirkes senmiddelalderlige 
korbuekrucifiks med sine sidefigurer, Jomfru Maria og Johannes. 
Kirkens oprindelige altertavle nu i ligkapellet. Korets tre 
vinduer har glasmalerier af Kræsten Iversen (1950-51). Den 
romanske granitfont, prædikestolen og malmstagerne er fra den 
gamle kirke. I vestenden pulpitur med orgel. Kirkeskib: 
fuldriggeren "thermopylæ" fra 1938.
Den gamle kirke, hvorfra materialer som nævnt indgår i den nye, 
bestod af romansk kor og skib af granitkvadre samt to 
senmiddelalderlige tilføjelser, tårn og våbenhus af tegl. Kor og 
skib havde fladt loft. Også i det redskabs- og toiletrum (forhen 
ligkapel), der ligger omtrent hvor den gamle kirke stod, indgår 
materialer fra den romanske kirke.

HOLSTED kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Ejnar Christensen og 
Gudrun Nielsen, se side 1381.

Om HORNBORG kirke:
Kirken i Hornborg ved Horsens består af romansk kor og skib af 
frådsten, iblandet kamp og jernal i de nederste skifter. 
Våbenhuset 
mod syd af munkesten er formentlig fra gotisk tid, mens tårnet er 
nyt fra 1931. Kirken har til dels middelalderligt tagværk men ind
vendig nyere bjælkeloft, ligesom de fladrundbuede vinduer er af 
nyere dato. Tårnet står i forbindelse med skibet ved en høj, rund
buet arkade. Det har sadeltag og rundbuede glamhuller. Skibet har 
blytag, resten af kirken er tækket med tegl. Som altertavle tjener 
en kopi af J. Skovgaards Den gode Hyrde, udført af Troels Trier 
1916, i en samtidig, udskåret ramme. Et naivt alterbillede fra 
1800-tallet hænger i skibet. Kirkens romanske fontekumme af granit 
er efter årtiers fravær bragt tilbage til kirken i 1963 og anbragt 
på en ny sokkel. Den enkle prædikestol er fra 1600-tallet med 
moderne staffering. Stoleværket er nyt, klokken er støbt hos Carl 
Frederik Weise i Horsens 1835. I skibet er ophængt en mindetavle 
over Lesper Rasmussen, som faldt ved Dybbøl 18. april 1864.
(K: Familie Journalen).

HORNBORG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Magnus Iver Horsbøl og 
Karen Marie Jessen, se side 1743.

Om HORNE kirke:
Horne Kirke ved Varde er en statelig bygning midt i landsbyen, 
viet
til Sankt Laurentius. På kirkegården står en runesten med
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indskrif
ten "Tue (Ravns) ætling gjorde Th...s høj". I kirkegårdsdiget samt 
i kirkens vestgavl er fundet slaggestykker fra oldtidens 
jernudvin
ding. Kirken består af kor og skib fra romansk tid, et 
senmiddelal
derligt tårn og et yngre våbenhus. De oprindelige bygningsdele er 
rejst af granitkvadre. Den oprindelige syddør forsvandt ved en 
udvidelse i 1925, af norddøren er intet spor. Det antagelig 
senmid
delalderlige tårn med pyramidespir er af munkesten, men ommuret 
med 
små sten, formentlig af A. C. Teilmann i 1760. Våbenhuset er af 
marksten og mursten. Hele kirken er blytækket. I skibets hvælv er 
kalkmalerier, dekorationer af "liljemesteren", svarende til 
udsmykningen i Jerne og Skast. Alterbordet skjules af et panel i 
vestjysk ungrenæssance. Altertavlen er højrenæssance fra ca. 1600 
med et oprindeligt nadvermaleri i storfeltet. En udsavet tavle i 
rokokostil er nu på Varde Museum. Prædikestolen fra 1583 var 
oprindelig en lektoriestol foran korbuen, men er nu stærkt omdan
net. Kirkens klokke er fra 1760. (K: Familie Journalen).

HORNE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Magdahl Graungaard Bruun og 
Ruth Østergaard, se side 222.
Bryllup mellem Poul Christensen og 
Kirsten Marie Legaard Nielsen, se side 311. 
Bryllup mellem Johannes Mark Raunkjær og 
Poula Højrup, se side 504.
Bryllup mellem Peder Raunkjær og 
Karen Lykke Petersen, se side 541.
Bryllup mellem Kristian Gammelgaard Jensen og 
Else Lykke Raunkjær, se side 543.
Bryllup mellem Robert Møller Høj og 
Signe Toftegaard Hansen, se side 843.
Bryllup mellem Ole Jensen og 
Maren Andersen, se side 855.
Bryllup mellem Christen Møller Christensen og 
Kirstine Elise Sørensen, se side 1338.
Bryllup mellem Niels Thomsen Jessen og 
Mette Katrine Kristensen, se side 1339.
Bryllup mellem Hans Frederik Sørensen og 
Anna Kristensen, se side 1343.
Bryllup mellem Peder Møller Christensen og 
Maren Laurine Jensen, se side 1344.
Bryllup mellem Jesper Kristen Olesen og 
Kirsten Christensen, se side 1345.
Bryllup mellem Mads Peder Agervig og 
Karen Kirstine Christensen, se side 1346.
Bryllup mellem Egon Jørn Frahm og 
Ingerlise Søndergaard Kristensen, se side 1584.
Bryllup mellem Jes Jensen Jessen og 
Abeline Brynningsen, se side 1698.
Bryllup mellem Niels Urup Horsbøl og 
Karoline Andersen, se side 1714.
Bryllup mellem Anders Lervad Horsbøl og 
Bodil Østergaard, se side 1715.
Bryllup mellem Niels Urup Horsbøl og 
Ellen Kirstine Hansen, se side 1717.
Bryllup mellem Finn Nielsen og
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Bodil Horsbøl Hansen, se side 1719.
Bryllup mellem Frede Horsbøl og
Else Riber, se side 1724.
Bryllup mellem Lauge Jensen Laugesen og 
Karen Horsbøl, se side 1725.
Bryllup mellem Frederik Jensen og
Anna Johanne Marie Horsbøl, se side 1730.
Bryllup mellem Jakob Sunds Skafsgaard og 
Karoline Jensen, se side 1731.
Bryllup mellem Peder Skjødeberg Nielsen og 
Lissy Jensen, se side 1733.
Bryllup mellem Theodor Lauridsen og 
Dagmar Horsbøl, se side 1734.

Om HOSTRUP kirke:
Kirke i Hostrup ved Varde består af romansk kor og skib, sengotisk 
tårn i vest og et våbenhus fra 1926 mod syd. Den romanske bygning, 
som også har omfattet en nu nedrevet apsis, er opført forholdsvis 
sent, nok i begyndelsen af 1200-tallet, af rå og kvaderhugget gra
nit samt en del tufsten, det sidste materiale især i sydmuren. Den 
i 1926 genåbnede syddør er flankeret af tufsøj 1er. I sengotisk tid 
er indbygget to krydshvælv i koret og to otteribbede hvælv i ski
bet. Kort efter opførtes mod vest et tårn, hvis opskalkede pyrami
despir sikkert er fra 1700-talleet, men det er repareret gentagne 
gange. Det murede alterbord dækkes af et panelværk. Altertavlen er 
en enkel fløjtavle, givet i 1721 af skipper Søren Jessen, 
Hjerting.
Tavlens maleri: Nadveren, Getsemane og korsfæstelsen er de 
oprinde
lige. Den romanske granitfont er af slank sydvestjydsk type. En 
ret grov, glat kalkestensfont står i våbenhuset. Prædikestolen fra 
1586 er et smukt arbejde, der ligesom flere andre på egnen endu 
viser sengotiske træk. (K: Familie Journalen).

HOSTRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Tage Nielsen og 
Anna-Lise Larsen, se side 200.
Bryllup mellem Torsten Bo Bojesen og
Jytte Larsen, se side 202.
Bryllup mellem Holger Graungaard Bruun og 
Margit Jensen, se side 214.
Bryllup mellem Thøger Jørgen Thøgersen og 
Helene Pedersen, se side 1597.
Bryllup mellem Thomas Locht og 
Kathrine Pedersen, se side 1599.
Bryllup mellem Kim Homann og 
Astrid Pedersen, se side 1600.
Bryllup mellem Johan Thøgersen og 
Maren Søndergaard Pedersen, se side 1601.

Om HOVEN kirke:
Den lille kirke, der ligger smukt, hvor åen krydser landevejen, 
består af romansk kor og skib, yngre våbenhus mod syd samt 
vesttårn fra 1961, der har afløst en tagrytter fra 1874, der atter 
havde en lille forgænger, omtalt i Pontoppidans Atlas V. 741. 
Byggematerialet er granitkvadre i skibet, rå kamp i koret, dog med 
kvadre i den nederste del af sydsiden samt på hjørner og omkring 
vinduer; begge partier på skråkantsokkel. På loftet ses skibets 
østgavl af rullesten udmuret med flækker. Den retkantede syddør er 
i brug, norddøren tilmuret, men dens smalle overligger ses. Af
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oprindelige vinduer spores udvendig blot ét midt i korets nordmur 
samt ét i østmuren. Den oprindelige korbue med profilerede 
kragbånd er bevaret, men noget afrettet. Det indre har 
bjælkelofter. 1874 gennemgik kirken en hovedrestaurering, hvorved 
murene forhøjedes, nye vinduer indsattes, nyt tagværk rejstes, to 
fag tilbyggedes i vest og et rætårn med zinkdækket spir 
tilføjedes. Kirken hovedrestaureredes atter 1960-61 af 
arkitekterne F. og E. Draiby, København. Våbenhuset, der tidligere 
havde fladbueblændinger i gavlen og var dækket med fyrrespån, fik 
1961 forhøjet murene og nymuret gavlen. - Inventaret istandsattes 
1960.61. Alterbordet muret og pudset. Sengotisk fløj altertavle fra 
1400-tallets slutning med Maria-scener i fløjene: bebudelsen, 
tilbedelsen i templet, Marias tempelgang og Maria besøger 
Elisabeth. I midtskabet de tolv apostle under den himmelfarende 
Kristus, nyskåret efter tegning af Magnus Petersen ved tavlens 
restaurering 1874-76 (konservator H. F. Steffensen, København). 
Tavlen blev da afrenset for farver og et nyere oliemaleri af 
korsfæstelsen på Kristus-figurens plads fjernet. Den nystafferedes 
1905 af malermester H. F. Svendsen, København, under arkitekt V. 
Ahlmanns ledelse. Billedskærerarbejdet udførtes af C. A. 
Blichfeldts søn. Alterkalk fra omkring 1600 med 
akantusblad-smykket knop. Svære Renæssance alterstager fra 
1600-tallets begyndelse. Syvarmet lysestage samt messingdåbsfad, 
skænket af K. Kristensen 1905. Romansk fontekumme af granit, af 
den vestjyske type, på muret sokkel. Nyere messingdåbskande. 
Prædikestol fra omkring 1600, men stærkt ændret antagelig 1875. I 
Herning Museum findes plumpe og naive relieffer fra de seks (nu 
kun fem) storfelter: Isaks ofring, kobberslangen i ørkenen, 
bebudelsen, korsfæstelsen og opstandelsen samt Kristus som 
gartner, der viser sig for Maria Magdalene i tidsdragt med 
pibekrave og skulderpuf. Opgang gennem korbuen. Stoleværk fra 
1875. "Gade Stevne"-tavle ved syddøren. Thorvaldsens Kristus, 
metalstøbt, på skibets nordvæg. Kirkeskib, tremastet orlogsskib "C 
X" fra omkring 1900, ophængt 1932 i skibet. Stor messinglysekrone 
skænket 1895 af Mads Chr. Pedersen, Ørbæk; to nyere kroner. Nyt 
orgelpulpitur og orgel 1961 fra "J. A. Zachariasen, Aarhus". 
Klokke fra 1200-tallets anden halvdel.

HOVEN kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Palle Nielsen og 
Mette Christensdatter, se side 85. 
Bryllup mellem Niels Pallesen og 
Karen Olufsdatter, se side 106. 
Bryllup mellem Christen Christensen og 
Anne Jacobsdatter, se side 107. 
Bryllup mellem Jacob Pedersen og 
Maren Jensdatter, se side 121.
Bryllup mellem Christen Andersen og 
Kirsten Christensdatter, se side 1333. 
Bryllup mellem Jens Christensen og 
Ane Kartrine Jensen, se side 1357.
Bryllup mellem Niels Bjerg Nielsen og 
Kirstine Hulfred Kristensen, se side 1361. 
Bryllup mellem Jens Johansen Jensen og 
Karen Møller Kristensen, se side 1363. 
Bryllup mellem Lars Geltzer Dinesen og 
Signe Marie Rigmor Kristensen, se side 1367. 
Bryllup mellem Christen Møller Aksel Christensen og 
Emma Nielsen, se side 1367.
Bryllup mellem Hjalmar Ingemann Møller og
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Gudrun Kristensen, se side 1394. 
Bryllup mellem Niels Jensen og 
Kamma Kirstine Møller, se side 1398. 
Bryllup mellem Jens Christian Christensen og 
Karen Kirstine Pedersen, se side 1400.
Bryllup mellem Johan Henrik Hoffmann Christensen og 
Dagny Louise Jensen, se side 1404.
Bryllup mellem Mads Peder Christensen og 
Andrea Jensen, se side 1409.
Bryllup mellem Aksel Valdemar Larsen og 
Karen Christensen, se side 1411.
Bryllup mellem Niels Nielsen Schelde og
Ane Marie Elisabeth Christensen, se side 1412.
Bryllup mellem Christen Christensen og
Katrine Jensen, se side 1415.
Bryllup mellem Frederik Ernst Thomsen og 
Karen Christensen, se side 1416.
Bryllup mellem Victor Thestrup og 
Dorthea Julie Christensen, se side 1416.
Bryllup mellem Jens Jørgen Vind og 
Maren Marie Vind, se side 1880.

Om HUNDERUP kirke:
Den usædvanlig lange, hvidkalkede kirke består af romansk kor og 
skib, betydelig korforlængelse mod øst, tårn i vest og våbenhus 
mod syd fra sengotisk tid. Den oprindelige bygning, korets 
vestligste del og skibet, er opført af granitkvadre og tufsten på 
en stærkt hulet skråkantsokkel af granit. Begge de oprindelige 
døre ses, norddøren tilmuret, syddøren åben, men ude af daglig 
brug, idet indgangen er forlagt til tårnet. Koret har mod nord ét, 
skibet to rundbuevinduer, begge i brug. På skibets nordside er der 
rester af den for egnen sædvanlige murstensudsmykning med lisener 
og rundbuefriser, og det samme gælder korets nordside, hvor 
blændingsfelterne har fire og fem rundbuer. I gotisk tid, snarest 
i 1400-tallet, har koret fået en betydelig forlængelse mod øst, 
overvejende af munkesten og ligesom de øvrige dele af kor og skib 
med bjælkeloft. Østgavlen fik en fladbuet højblænding, flankeret 
af turnérskjolde, og triumfvæggen fjernedes helt, så at skib og 
kor går i ét. Indvendig i korgavlen er der to små alternicher. 
Senere tilføjedes der mod vest et tårn, hovedsagelig af munkesten 
og med krydshvælvet underrum, der åbner sig mod skibet ved en 
spids bue, hvori der nu er dør. Opgangen til tårnet er ad et 
trappehus ved skibets nordvesthjørne med fladbuet underdør i 
spidsbuet spejl. Murværket er stærkt skalmuret, bl.a. 1766 
(jerncifre med initialer for (da afdøde) Christopher Fr. v. 
Gersdorff og Margrethe v. Rosenørn). Det har pyramidespir, Blytækt 
ligesom tagværkerne på kor og skib. Våbenhuset af granitkvadre, 
deriblandt flere vinduesmonoliter, og munkesten tilhører også 
sengotikken, men viser ingen karakteristiske enkeltheder. Det 
benyttes nu som materialerum, og dets fladbuede dør er tilmuret. 
Der er kirkegårdsportaler mod vest og syd, begge i 
renæssanceformer. - Alterbordet med våben for landsdommer P. Lange 
og hustru dækkes af panelværk fra 1638 og bærer en altertavle i 
akantusbarok fra 1700. En del af billedskærerarbejdet er fornyet 
1920, da det nuværende maleri Martha og Maria blev indsat. Det 
oprindelige maleri, nadveren, er ophængt i kirken. Balusterformede 
renæssancestager med kraftigt kugleled på skaftet. Romansk 
granitfont af vestjysk type, men med ejendommelige, hulede 
hjørneblade på foden. Sydtysk fad, omkring 1575, med fremstilling 
af bebudelsen. Prædikestol af fyrretræ i arkantusbarok, svarende
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til altertavlen og også fra året 1700. Stoleværket er af nyere 
dato. Klokken er støbt 1599 af Dirick Borstelman i Hamborg. 
Kirkeskib: "Marie". - Som kirke for Kærgård har den fået sit præg 
af rige begravelser for hovedgårdens ejere. Dens fornemste 
gravminde er et stort og kostbart monument, udført 1569 af 
Cornelis Floris fra Antwerpen, opsat over Niels Lange til Kærgård, 
død 1565, og hans hustru Abel Skeel, død 1585, begge afbildet 
liggende i legemsstørelse som marmorfigurer på en marmorsokkel med 
indfældede evangelistrelieffer af alabast. Monumentet blev 
alvorligt beskadiget, da den daværende kirkeejer biskop D. D. 
Kofoed i pinsen 1822 lod det nedtage og henlægge i en gravkælder 
bag alteret, i 1860'erne blev figurerne indmuret i korvæggen, og 
1950 blev monumentet, så vidt det var muligt, genopstillet bag 
alteret, idet figurerne og reliefferne dog har mistet mange 
detaljer og de biografiske indskrifter er gået tabt. I koret er 
der desuden et epitafium af forskelligt farvet marmor over Chrf. 
Fr. v. Gersdorff, død 1748, og hustru Margrethe v. Rosenørn, død 
1786. I tårnrummet var der tidligere begravelse for 
generalløjtnant Fr. v. Gersdorff, død 1724, og hans to hustruer, 
Ide Sophie Juel, død 1685, og Edel Margrethe Krag, død 17.., samt 
en søn, Erich, af sidste ægteskab, død 1691. De smukke, 
gennembrudte trædøre i rig akantusbarok sidder endnu på deres 
plads i tårnbuen som kirkens indgangsdør. Adskillige kisteplader 
fra disse og andre begravelser er ophængt i kirken.

HUNDERUP kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Poul Jacobsen og 
Ingeborg Christiane Sørensdatter, se side 31. 
Bryllup mellem Peter Ried Larsen og 
Birthe Svendsen Rasmussen, se side 1688.

Om HUSBY kirke:
Kirken i Husby nær Vedersø består af kor og skib fra romansk tid 
med et senere tilføjet tårn og våbenhus mod henholdsvis vest og 
syd. Kor og skib er af granitkvadre og har bjælkeloft. Den meget 
høje korbue er bevaret. I senmiddelalderen rejstes tårnet af 
kvadre 
og munkesten med et spir over fire blændingsprydede spidsgavle. 
Det 
lave våbenhus ved syddøren er en senmiddelalderlig munkestensbyg
ning. Tårn og våbenhus er hvidkalket, og med undtagelse af våben
huset, der er tegltækt, har kirken blytag. Altertavlen er en lut
heransk fløjtavle fra slutningen af 1500-tallet med farver og ma
lerier fra Frederik Vins tid. Døbefonten er romansk granit med 
smalle arkader, dannet af tovstave. Prædikestolen med lydhimmel er 
renæssance fra omkring 1600. Stolestaderne fra 1744, dog bærer en 
lukket stol forrest i nordsiden årstallet 1594. På nordvæggen hæn
ger en stor, formentlig sengotisk, krucifiks-figur. Kirkens klokke 
er fra 1300-tallet med indskriften: Paulus me fecit.
(K: Familie Journalen).

HUSBY kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jacob Berggren Sandgrav og 
Tove Bjerregaard, se side 648.
Bryllup mellem Poul Friis Poulsen og
Aase Bjerregaard, se side 649.

Om HVIDING kirke:
Helt tilbage i jernalderen var Hviding syd for Ribe en betydelig 
handelsplads. I løbet af 11. århundrede udviklede den sig til en
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førende udskibningshavn, og i det følgende par århundreder 
bevarede
byen sin position. Først hen i det 13. århundrede overtog Ribe 
føringen, muligvis fordi besejlingsforholdene i Hviding ændrede 
sig.
I overensstemmelse med byens- position påbegyndtes omkring 1150 
opførelsen af en meget anselig kirke. Heraf står nu apsis, kor og 
skib tilbage. Apsis og kor er først opført af rhinsk tuf. Ca. 
1150-
1200 opførtes skibets østparti, og i begyndelsen af det 13. 
århund
rede forlængedes skibet. På hver side af skibet rejstes et tårn 
med
en grundflade på 8x8 meter. Tårnene var selvstændige bygninger og 
altså ikke i familie med tvillingetårnene i Tveje Merløse eller 
Fjenneslev. Mellem tårnene byggedes en hal med en vestportal. Kort 
efter blev skibets romanske vinduer tilmurede og erstattede med 
meget højtsiddende i unggotisk stil. Det har formentlig været 
meningen at fuldføre det store kirkeanlæg med to sideskibe i 
østlig
forlængelse af tårnet. Sideskibene kom dog aldrig i brug. 
Omkring 1530 styrtede tårnene sammen, og den nuværende vestfor
længelse blev bygget. Tagrytteren er fra 1880, våbenhuset fra 
1907.
Men tagværkerne i kirken er de oprindelige. I koret er 
enkeltdelene 
nummererede med runer. (K: Familie Journalen).

HVIDING kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Christian Thomsen Jessen og 
Erna Cecilie Julius, se side 1704.

Om HVIRRING kirke:
Den anselige kirke i Hvirring vest for Horsens består af romansk 
apsis, kor og skib opført af granitkvadre samt et gotisk tårn og 
et
våbenhus fra ca. 1600. Apsis er i gotisk tid adskilt fra koret med 
en spærremur. I korets nordmur er to bevarede romanske vinduer og 
under dem et lille lavtsiddende vindue, der måske har været til
tænkt de spedalske. Skibets nordmur har fire romanske vinduer, og 
begge de romanske døre er bevaret, begge med tympanon. Kirken har 
nu mod syd store, falsede fladbuevinduer. Det sengotiske tårn har 
muligvis afløst et ældre, smallere tårn. Murankre danner 
bogstaver
ne TT-ET og årstallet 1778, der henviser til en ombygning, fra 
hvilken tårnets øverste del og det nuværende pyramidespir stammer. 
Kirkens krydshvælv er efter traditionen opført af Claus Glambek 
til
Rask, død 1591. Som alterprydelse tjener et stort maleri af Joakim 
Skovgaard fra 1979, De dødes opstandelse på dommedag. 
Prædikestolen
i tidlig renæssancestil er fra omkring 1600. Klokken er fra 1639. 
(K: Familie Journalen).

HVIRRING kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kristian Peder Sørensen og 
Inga Margrethe Nielsen, se side 628.

Om HØRSHOLM kirke:
Man ser tydeligt, at kirken i Hørsholm har samme arkitekt som
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Københavns domkirke - C. F. Hansens strengt klassicistiske stil 
fornægter sig ikke. Kirken blev indviet i 1823, da den erstattede 
den tidligere slotskirke.
Hirschholm slot var blevet jævnet med jorden i årene 1810-12. 
Frederik den Sjette havde så mange bitre barndomsminder fra 
stedet, 
at det prægtige rokoko-slot skulle forsvinde. Slottet fik således 
lov at stå i mindre end hundrede år fra Christian den Sjette be
gyndte at bygge på det i 1720'erne.
Da man nedrev Hirschholm blev det imidlertid bestemt, at slotskir
ken skulle bevares som sognekirke for Hørsholm. Sognepræsten fra 
Søllerød havde prædiket i kirken fra 1784, og i 1790 blev Hørsholm 
selvstændigt sogn. Slotskirken var i brug til 1816, men da var den 
så medtaget, at den måtte lukkes og rives ned. En af 
arbej dsstuerne 
på den nærliggende Brønsholmsdals fabrik blev brugt som kirke, 
ind
til C.F. Hansens bygning stod klar.
I kirkebygningen minder kun slotskirkens rokoko-døbefont om 
svunden
glas og herlighed. C. F. Hansens bygning er streng, indtil det 
bru
tale. Også her er det Thorvaldsen, som har udført 
alterudsmykningen 
som er et indmuret gips-relief.
Hørsholm kirke ligger nu i den tidligere slotsgård og slotshave. 
(K: Familie Journalen).

HØRSHOLM kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Erik Jepsen Christensen og 
Dorthe Reinholdt Nielsen, se side 1316.

Om ILDERHEDE kirke:
Filialkirken (til Sønder Felding) i Ilderhede er opført 1906-07 
(indviet 15/12 1907) ved arkitekt V. Ahlmann som en bygning af 
røde mursten bestående af kor, skib og tårn med 26 m højt spir. 
Koret har indvendig hvælving, vistnok af overpudset træ, skibet 
bjælkeloft. I korets østvindue glasmaleri efter Kristusbillede af 
C. Bloch, og på alteret Thorvaldsens Kristus i gips. Lille font af 
granit. Kirkeskib: Barken "Margrethe" fra 1923.

ILDERHEDE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kjeld Nielsen og 
Edith Olesen, se side 1377.

Om JERNE kirke:
Den anselige, blytækte Jerne kirke, der er viet til Sankt Morten, 
består af romansk apsis, kor og skib med sengotiske tilbygninger: 
tårn i vest, våbenhus mod nord og sakristi ved korets sydside. Den 
romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokke1, 
apsis dog på dobbeltsokkel. Den har mod øst et cirkelvindue og 
indvendig et halvkuppelhvælv. Af andre oprindelige enkeltheder ses 
tre tilmurede rundbuevinduer i skibets nordmur. Indvendig står kun 
korbuens vanger med profilerede kragbånd. Selve buen blev ommuret 
i gotisk tid, formentlig omkring 1400, da der blev indbygget 
otteribbede hvælv i kor og skib, korets med ryggede ribber, 
skibets fire fag noget enklere. Fra sengotisk tid er tårnets 
kerne, der nu næsten er dækket af skalmuring med små, røde 
mursten. Dets krydshvælvede underrum åbner sig ved en rund tårnbue 
mod skibet. Gavlene med fornyede højblændinger vender i øst-vest.
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Fra 1914 til hovedistandsættelsen 1942 (arkitekt Bugge) var 
kirkens indgang gennem tårnrummet ad en dør mod nord. Våbenhuset, 
der er bygget af granit og munkesten, er ligeledes fra sengotisk 
tid, men uden væsentlige enkeltheder. Det fik nyt blytag og loft i 
1963. Sakristiet der har afvalmet blytag, er opført af 
granitkvadre og munkesten, formentlig også i sengotisk tid. - 
Anselig snitværks-altertavle fra 1653 i barok med snosøjler, 
bruskværk og oprindelige malerier: Nadveren, Kristi dåb, 
Gethsemane og Golgatha. På topstykket står årstallet 1654 og 
initialerne PG. En sengotisk skabstavle fra slutningen af 
1400-tallet med Maria og barnet, Nådestolen og Sankt Morten i 
midtskabet og apostlene i sidefløjene er 1925 overdraget til Løgum 
klosterkirke. Alterkalken er givet 1705 af Christen Olsen 
Welcherck og Anne Hansdatter. Romansk granitfont, glatkummet med 
ejendommelig, rund fod med kraftige mandshoveder. Nyt fad. Et 
ældre af tin opbevares i kirken. Usædvanlig smuk prædikestol 
omkring 1550 med rigt stavværk i overgangsstil mellem sengotisk og 
ungrenæssance. Ret tarvelig, adskilligt senere himmel. Nyere 
stoleværk. Tremastet skibsmodel, "Danmark", fra 1940. Pompøst 
epitafium i akantusbarok over sognepræst Maturin Carstensen, død 
1747, hvis kiste sammen med tre andre, der henstod i sakristiet, 
blev nedsat i gulvet 1890.

JERNE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jan Gade (Thomsen) Graungaard og 
Pia Dam Sørensen, se side 306.
Bryllup mellem Christian P. Colmar og 
Hansine Kirstine Nielsine Martinsen, se side 454. 
Bryllup mellem Peder Majland Lauridsen og 
Johanne Andersen Øllgaard, se side 876.
Bryllup mellem Erling Christensen og 
Inger Bækgaard Andersen, se side 1411.
Bryllup mellem Elvin Arnfred Knudsen og 
Jytte Krabbe Pedersen, se side 1693.
Bryllup mellem Henning Pedersen og 
Conny Jørgensen, se side 1695.
Bryllup mellem Søren Nielsen og 
Karen Christensdatter, se side 1909.
Bryllup mellem Niels Thomsen og 
Ingeborg Sørensdatter, se side 1911. 
Bryllup mellem Christen Mortensen og 
Else Jensdatter, se side 1912.
Bryllup mellem Thomas Michelsen og 
Ellen Nielsdatter, se side 1914.
Bryllup mellem Søren Christensen Spangsberg og 
Mette Sørensdatter, se side 1915.
Bryllup mellem Morten Sørensen og 
Karen Christensdatter, se side 1915.
Bryllup mellem Jens Lauridsen og 
Karen Madsdatter, se side 1916.
Bryllup mellem Christen Hansen Spangsberg og 
Ingeborg Christensdatter, se side 1920.
Bryllup mellem Søren Mortensen og 
Karen Jessdatter, se side 1921.
Bryllup mellem Søren Olesen og 
Kirsten Mortensdatter, se side 1921. 
Bryllup mellem Christen Nielsen og 
Giertrud Pedersdatter, se side 1922.
Bryllup mellem Laust Hansen og 
Else Jensdatter, se side 1922.
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Bryllup mellem Mads Thomsen og 
Anne Sørensdatter, se side 1923.

Om JERNVED kirke:
Den anselige Jernved kirke er en af Ribe-egnens ældste og bedst 
be
varede tufstenskirker. Den består af en romansk, fornyet apsis, 
kor
og skib samt sengotisk tårn og våbenhus mod syd. Den romanske byg
ning er sandsynligvis opført omkring 1150, fortrinsvis af tufsten. 
Murene er usædvanlig høje og har bevaret sin oprindelige udsmyk
ning. Apsis er en nøje gentagelse af den oprindelige, hvis hele 
de
koration viser nært slægtskab med domkirken i Ribe. Begge skibets 
døre ses, den sydlige i brug. Det sengotiske tårn åbner sig i sin 
fulde bredde mod skibet. Fra samme tid er våbenhuset, der står i 
blank murstensmur. Den smukke altertavle er en sengotisk fløjtavle 
fra 1510-20. I midterskabet står Jomfru Maria, flankeret af to 
hel
gener, den ene sikkert Sankt Laurentius. I fløjene er de 12 apost
le, og over skabet et lille krucifiks. Den romanske granitfont er 
af vestjysk type. Prædikestolen er et smukt eksempel på 
Ribe-egnens 
typiske ungrenæssance, udført 1585 af Anders Snedker i "Katkier". 
(K: Familie Journalen).

JERNVED kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Øllgaard og 
Hansine (Sine) Kirstine Greve, se side 788.
Bryllup mellem Olav Øllgaard og 
Ane Sofie Clausen, se side 904.

Om KIRKEBY kirke:
Kirken består af romansk skib og kor, sengotisk våbenhus i syd og 
et i 1890 fornyet vesttårn. Den romanske bygning er opført af kamp 
på huggen dobbeltsokkel, karnis over skråkant, og med kvadre på 
hjørnerne og nederst i murene. Af oprindelige enkeltheder er 
norddøren bevaret tilmuret ligesom rundbuevinduer i koret mod nord 
og øst. I sengotisk tid blev skibet overhvælvet, mens koret endnu 
1589 havde fladt loft, og der tilføjedes våbenhus i syd og tårn i 
vest begge i tegl og med kamtakkede blændingsgavle. Tårnet var 
1890 så brystfærdigt, at det helt måtte nedtages og opføres af 
nyt, hovedsagelig i de gamle former med gavle i nord.syd. - I 
koret dekoration og alter fra 1921 af Johs. Kragh, der også har 
udført prædikestolen. Den katolske altertavle havde udskåren 
korsfæstelsesgruppe, malede fløje samt malet baldakin med en 
dommedagsfremstilling, og prædikestolen stod "for Choret oc met 
Døre oc Sprinckel" (Jacob Madsen). Romansk granitfont, midtfynsk 
type med rankeværk. - Et jernharnisk med bryst- og rygplade og 
indskrift over kaptajnløjtnant H. A. Curtius, død 1729, og hustru 
fru B. C. Nors, tidligere ophængt i kirken som epitafie, nu i 
Svendborg amtsmuseum. En middelalderlig kirkelade af kamp og tegl 
blev nedbrudt omkring 1890.

KIRKEBY kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Bendt Madsen og 
Inger Agnete Nielsen Bech, se side 1127.

Om KLIPLEV kirke:
I Kliplev syd for Åbenrå danner den interessante kirke sammen med
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præstegården, der ligger umiddelbart syd for kirken, og med den 
smukke, fredede Mørks kro et fint og stemningsfuldt, gammeldags 
landsbymiljø i den iøvrigt moderne by.
Kirken har formentlig oprindelig været en herredskirke, men den 
har
samtidig været stærkt søgt som valfartskirke, viet til Sankt Hjæl
per. Kliplevs beliggenhed i nærheden af den vigtige Oksevej har 
utvivlsomt spillet en rolle for byens og kirkens status som val
fartssted.
Samtidig er kirkens bygningshistorie stærkt præget af dens rolle 
som valfartskirke. Den består af adskillige bygningsafsnit, der 
al
le synes at stamme fra tiden omkring 1400 og frem til reformatio
nen. Genanvendte granitkvadre tyder på, at der har ligget en ældre 
kirkebygning på stedet. I 1958 afdækkede man fundamenterne til et 
nu forsvundet tårn mod vest. Det kan ikke fastslås, om det nogen
sinde er fuldendt, men det er formentlig allerede opgivet i 
middel
alderen.
Korpartiet må betragtes som det første og eneste trin i en fuld
stændig ombygning af det oprindelige anlæg, nødvendiggjort af val
farten til kirkens Sankt Hjælper. Ombygningen blev formentlig al
drig fuldført, fordi reformationen vendte op og ned på 
valfartstra
ditionen. (K: Familie Journalen).

KLIPLEV kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Frode Møller Christensen og 
Anna Thorsen, se side 1380.

Om KVONG kirke:
Den blytækte kirke i Kvong i Vestjylland består af kor og skib, et 
våbenhus mod nord og et tårn mod vest. Kernen, kor og skib, er en 
velbevaret romansk bygning opført af kvadre og enkelte rullesten. 
Kun norddøren er i brug. To romanske vinduer i skibets nordmur har 
i nyere tid fået glasmalerier. I det indre, der har bjælkeloft, er 
korbuen bevaret. Våbenhuset er nyere, mens tårnet fra slutningen 
af 
middelalderen er af munkesten og med glatte gavle. Alterbordet er 
muret af kvadre. Altertavlen er et snitværk fra omkring 1590 og 
har
i midterfeltet et moderne maleri. Den romanske døbefont af granit 
har bægerblade på kummen og hjørneknopper på foden. Prædikestolen, 
der bærer årstallet 1587, har en himmel, der bærer årstallet 1591. 
Den middelalderlige klokke har en indskrift fra 1503. Kirken er i 
1950'erne udsmykket med fresker af Paul Høm. I et tæppeagtigt 
mønster er over indgangsdøren malet Faderen og Sønnen på 
guldgrund, 
ved siderne Betlehem og kvinderne ved graven.
(K: Familie Journalen).

KVONG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Hans Sørensen og 
Anne Mortensdatter, se side 116. 
Bryllup mellem Frode Axelsen og 
Inga Tang Sørensen, se side 638. 
Bryllup mellem Kaj Mogens Lyster og 
Gurli Tang Sørensen, se side 639. 
Bryllup mellem Christen Jensen og 
Ane Christensdatter, se side 825.
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Bryllup mellem Villy Steffensen Buch og
Ruth Kirstine Høj, se side 839.
Bryllup mellem Christian Laursen og
Ane Johanne Kristiansen, se side 1234.
Bryllup mellem Verner Rask Tranberg og 
Tove Olsen, se side 1671.
Bryllup mellem Johannes Knudsen og
Anna Dorthea Katrine Pedersen, se side 1679.
Bryllup mellem Christen Madsen og 
Elisabeth Larsdatter, se side 1989.

Om LEJRSKOV kirke:
Den anseelige kirke består af kor og skib fra romansk tid med 
senere tilføjet tårn mod vest og våbenhus mod syd. Kor og skib er 
granitkvadre på sokkel med skråkant. En apsis er nedbrudt og 
østgavlen ommuret med små mursten. Nordsidens oprindelige vinduer, 
1 i koret og 3 i skibet, er bevaret, det vestligste tilmuret i 
lighed med et i korets sydside. Af de rundbuede døre er den nordre 
tilmuret. Den brede, runde korbue er muligvis udvidet. Kor og skib 
har bjælkeloft. Det svære vesttårn, der er jævnbred med skibet, er 
en senmiddelalderlig bygning af munkesten og udflyttede kvadre. Af 
de oprindelige blændingsgavle er kun den østre bevaret; den vestre 
er ommuret, antagelig 1797 (årstal i gavltrekanten). Tårnrummet, 
med to krydsvælvinger, har en bred spidsbue ind til skibet og mod 
vest en moderne dør. På tårnets nordside et trappehus med muret 
spindeltrappe. Det rummelige våbenhus foran syddøren er af 
munkesten og fra samme tid som tårnet; gavlen er prydet med 
savsnitskifter, de indvendige vægge har fladbuede blændinger. 
Kirken, der blev restaureret 1764, er partielt hvidkalket og 
tækket med bly. Ved istandsættelse af det indre 1950 (arkitekt H. 
Mundt) fandtes rester af en serie kalkmalerier fra første halvdel 
af 1500-tallet, hvoraf en korsfæstelsesscene på skibets nordvæg er 
restaureret af E. Lind 1952. - Nyt alterbord af røde munkesten. 
Altertavlen er et godt renæssancearbejde fra 1586, anskaffet efter 
Caspar Markdanners ordre; i storfelterne samtidige malerier 
(Jomfru Marie ved korset mellem opstandelsen og himmelfarten), i 
topfeltet Fr. II's og dronning Sophies våben. Den oprindelige 
stafering er genfremstillet 1908 (ved N. Termansen); ifølge 
Pontoppidans Atlas er tavlen staferet 1685 og atter opmålet 1758. 
Et maleri (Kristus med et barn), signeret P. N. Møller 1882, 
hænger nu i skibet. Alterstager fra første halvdel af 1600-tallet. 
Den fint udførte, romanske granitfont har på kummen en arkadefrise 
under en bladranke og på foden fire siddende mandsfigurer. 
Dåbsfadet, med fremstilling af bebudelsen, er et sydtysk arbejde 
fra omkring 1550. Prædikestolen, med lydhimmel, er fra samme tid 
som altertavlen, men noget omdannet (de oprindelige skårne 
indskrifter er erstattet af malede); restaureret 1909. 
Stolestaderne er nye. Orgel på 6 stemmer fra 1959 (Frobenus & 
Co.). Senmiddelalderlig klokke uden indskrift. I tårnrummet en 
mindetavle over sognepræst Henrik Morvilles hustru Maren 
Nielsdatter Gudme (død 1746). I kirken er bl.a. begravet præsten 
magister Albert Thura, død 1740, i hvis tid præstegården med hans 
bibliotek brændte 19/7 1728. (Han udgav: "Om Lejrskovs og 
Kiøbenhavns Ildebrand", 1730 og Sejrskov Præstegaards Brand 1728, 
ved Bjørn Kornerup 1945; se også P. Eliasen. Historiske Strejftog. 
1923. 155). - Ved kirkegården der hegnes af svære stendiger, er 
opført et ligkapel.
På kirkegården er bl.a. begravet præsten og litteraturhistorikeren 
Albert Thura, død 1740, og præsten og højskolemanden Jens Lassen 
Knudsen, død 1886.
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LEJRSKOV kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Christian Skygebjerg Lassen og 
Synøve Schultz, se side 738.

Om LINDE kirke:

LINDE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kjær Jensen og 
Ragnhild Poulsen Høeg, se side 669.

Om LINDHOLM kirke:
Lindholm kirke. Grundstenen blev nedlagt 8/9 1933, og kirken blev 
indviet 23/9 1934. Midler til opførelsen indsamledes delvis fra 
privat side (bl.a. ved store gaver fra Dansk Andels Cementfabrik). 
Kirken er tegnet af arkitekt Posselt og Simonsen, Randers, og 
opført i gotisk landsbykirkestil i røde mursten med takkede gavle. 
Under kirken findes en krypt, der benyttes til menighedslokaler. 
Kirken har sideplads til ca. 250. Døbefonten er en granitfont. 
Dåbsfad og dåbskande af hamret sølv er skænket af direktør Rygaard 
og frue. Alterbilledet forestiller Opstandelsen (Axel Hou), og den 
rigt udskårne egetræsramme er skænket af den første kirkeværge, 
mølleejer Christensen og hustru, Lindholm. To klokker er støbt på 
De Smithske Støberier i Ålborg.
Grunden til kirken er skænket af Dansk Andels Cementfabrik. På 
kirkegården ligger direktør Frank Rygaard begravet.

LINDHOLM kirke er omtalt ved;
Bryllup mellem Juhl Johan Bengtsen og 
Anne Margrethe Poulsen, se side 1555.

Om LUNDE kirke:
Den blytækkede kirke er ifølge præsteindberetningen 1638 viet til 
Skt. Stefanus, hvad der også bekræftes af det rige middelalderlige 
inventar. Bygningen består af kor og skib, sakristi ved korets 
nordside, våbenhus mod syd og et tårn ved vestgavlen. Kernen er 
skib og kor fra romansk tid, opført af kvadre både ud- og 
indvendig, på skråkantsokke1. Skibet synes allerede i romansk tid 
at være forlænget mod vest, idet der både på nord- og sydsiden er 
to sæt døre, hvoraf de tre er tilmurede og kun den vestlige på 
sydsiden endnu er i brug. Vestforlængelsen er af samme materiale 
og med samme sokkel som østpartiet og har på nordsiden yderligere 
et tilmuret romansk vindue. I nordsidens ældre murflugt ses to 
andre tilmurede vinduer fra den første byggeperiode. I den senere 
middelalder blev de øvrige tilbygninger føjet til den ældre kerne: 
sakristiet, våbenhuset og det smalle tårn, der har 
blændingsprydede gavle. Et våbenhus, der vides at have stået på 
nordsiden, blev nedrevet i anden halvdel af 1800-tallet. I det 
indre er koret dækket af et gotisk krydshvælv, medens skibet har 
bjælkeloft. Korbuen er gotisk omdannet. Alterbordet af murede 
granitkvadre har forsidepanel fra omkring 1600. Altertavlen er et 
renæssancesnitværk, bygget som ramme om et sengotisk alterskab; 
storstykket har sidevinger og høje, slanke prydbæltesøj1er, der 
deler skabet i midt- og sidefelter; i midtfeltet ses "Nådestolen", 
flankeret af Maria med barnet og den hellige Stefanus 
(symboliseret ved palmegren og en stenbunke); i fløjene står 
mindre apostelfigurer; et nadverbillede fra 1600-tallet er indsat 
i topstykket. To gotisk prægede alterstager. Romansk font af 
granit. Prædikestol af vestjysk type, høj, smal og prismeformet 
med udskåret akantusløv i felterne, flankeret af balusterstave;
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stolen er ifølge skåret indskrift skænket 1583 af Søren Mortensen, 
"da Hr. Christen Høst var Præst". Præstens "portræt" ses 
reliefskåret på stolen. Det velbevarede stoleværk med udskåret 
foldemønster i gavlene er for en del samtidig med prædikestolen og 
bærer årstallet 1583 og 1585. Et par store herskabsstole øverst i 
kirken er i højrenæssance og bærer skåret årstallet 1618. En 
senere stolegavl nederst i skibet har initialerne E C S samt 
årstallet 1775. Stor krucifiksgruppe fra omkring 1500 på et 
fodstykke med maleri af Veronikas svededug, holdt af svævende 
engle. Fra samme tid er også to helgenfigurer, Madonna og 
Stefanus. Beslag fra Jens Kaas' kiste, død 1593. I våbenhuset en 
ligsten over sognepræst Christen Høst, død 1631 (jævnfør 
prædikestolen), samt en marmortavle over sognepræst, mag. Morten 
Thomsen, død 1736, og hustru. Klokke med minuskelindskrift fra 
1300-tallet. Nyt orgel (Marcussen) omkring 1945. På kirkegården er 
1951 opført et nyt ligkapel, arkitekt Rich. Aas. Kirkens indre er 
1955 underkastet en reparation; korgulvet blev omlagt, og der 
ophængtes tre nye lysekroner, arkitekt Roland Skovgaard.

LUNDE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Pedersen Graungaard og 
Ingeborg Christiane Poulsen, se side 13.
Bryllup mellem Niels Hansen Villumsen og 
Anne Marie Danielsdatter, se side 32.
Bryllup mellem Per Plambech Christensen og 
Jette Graungaard Bruun, se side 215.
Bryllup mellem Bjarne Graungaard Bruun og 
Inge Hansen, se side 217.
Bryllup mellem Hans Graungaard og 
Kristiane Thomasine Lauridsen, se side 225.
Bryllup mellem Poul Jacobsen Poulsen og 
Marie Caroline Nissen, se side 335.
Bryllup mellem Jens Peder Mortensen og 
Klara Emma Poulsen, se side 336.
Bryllup mellem Jens Peder Poulsen og 
Mary Dorthea Nielsen, se side 336.
Bryllup mellem Jeppe Mortensen og 
Marie Rebekka Poulsen, se side 341.
Bryllup mellem Jens Gregersen Poulsen og 
Dorthea Marie Bennedsen, se side 342.
Bryllup mellem Jens Gregersen Poulsen og 
Bodil Kirstine Sørensen, se side 342.
Bryllup mellem Ejner Bech Jørgensen og 
Agnes Poulsen, se side 343.
Bryllup mellem Peder Hansen og 
Ingrid Poulsen, se side 344.
Bryllup mellem Christian Gammelgaard Petersen og 
Ellinor Hansen, se side 344.
Bryllup mellem Simon Søndergaard og 
Bente Hansen, se side 344.
Bryllup mellem Ove Dejligbjerg og 
Erna Gunvor Poulsen, se side 354. 
Bryllup mellem Christen Hansen og 
Zidsel Andersdatter, se side 856.
Bryllup mellem Morten Peder Mortensen og 
Pouline Hviid Andersen, se side 1066.
Bryllup mellem Kristian Madsen Jensen og 
Mette Kirstine Kristensen, se side 1338.
Bryllup mellem Aksel Horsbøl og 
Anna Nielsen, se side 1735.
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Bryllup mellem Ejnar Lyhne Kristensen og 
Hanna Horsbøl, se side 1736.
Bryllup mellem Jens Ove Hansen og 
Pia Lyhne Kristensen, se side 1736. 
Bryllup mellem Egon Vad Nielsen og 
Anni Lyhne Kristensen, se side 1737.

Om LYDUM kirke:
Kirken består af kor, skib og tårn mod vest og våbenhus ved 
sydsiden. Den romanske kerne er kor og skib, opført af tuf på 
granitsokkel med skråkant; ved talrige senere reparationer er der 
anvendt mursten. Den ældre tufstensarkitektur med lisener spores 
på korets nordside, hvor der også ses et tilmuret romansk vindue. 
Den tilmurede norddør skimtes svagt ; syddøren er endnu i brug. 
Tårnet er i sit anlæg sengotisk, men i nyere tid stærkt skalmuret; 
det krydshvælvede underrum har tidligere været gravkapel for 
ejerne af Lydumgård (tidligere fandtes her kisteplader for major 
Fr. D. Blome, død 1757, og hustru Catharina Hornemand). Våbenhus, 
af ubestemmelig alder, er opført af små mursten. Ved en 
restauration 1902 fik kirken nye vinduer (arkitekt J. Magdahl 
Nielsen). I det indre har skib og kor bjælkelofter. På 
alterbordet, der har forsidepanel i tidlig renæssance, står en 
fløjaltertavle fra 1581 (malet årstal) med spidsgavl; i midten et 
samtidigt maleri, korsfæstelsen, flankeret af slanke, korintiske 
søjler. Tavlen, der tidligere stod i tårnrummet, blev 1934 
istandsat med fremdragning af de oprindelige staferinger og 
derefter genopstillet på alterbordet, hvor der da stod et maleri, 
Kristus i Emaus, signeret J. Anker Lund 1886 (nu ophængt over 
syddøren). Den romanske font af granit er af samme type som 
Billumfonten; på dåbsfadet står årstallet 1734 og ovenover F. D. 
Biomes og hustrus initialer. Prædikestolen, der har balustersøj1er 
og arkadefelter, skal ifølge en nu overmalet indskrift være udført 
1588. I koret en præstestol, dannet i ny tid af gamle paneler fra 
omkring 1600. Klokke fra 1566, oprindelig fra Skt. Nicolai kirke i 
Varde, er 1940 udskiftet. Orgel 1964 (Frobenius). Ved gave fra et 
medlem af menigheden har kirken 1950 fået en moderne kunstnerisk 
udsmykning, et monumentmaleri i fresko, fyldende hele nordvæggen 
og fremstillende gravlæggelsen, opstandelsen, Emaus og Bethlehem, 
udført af Urup Jensen.

LYDUM kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Larsen og 
Johanne Christensdatter, se side 1996.

Om LYHNE kirke:
Kirken, der skal være indviet til Skt. Peter, ligger tæt ved 
landevejen, der går "på vestrekanten af Jylland" (Pontoppidans 
Atlas V. 741). Den består af kor og skib fra romansk tid, våbenhus 
mod nord samt tårn i vest fra 1929, der har afløst et sengotisk på 
samme sted. Det oprindelige bygningsmateriale er granitkvadre på 
skråkantsokkel, dog er hele østgavlen omsat 1869 (Årstal under 
monolit-overligger). Indvendig ses skibets gavle over loftet sat 
af små rullesten. Den oprindelige, retkantede norddør er i brug, 
mens alle spor af syddøren er forsvundet 1878 ved en omsætning af 
sydsidens kvadre, da nye vinduer tillige indsattes. Af oprindelige 
vinduer står på nordsiden to i skibet og ét i koret som udvendige 
blændinger, alle med monolitte over- og underliggere; Endnu en 
overligger er anbragt som dørsten foranvåbenhuset. I tårnets 
nordmur sidder to fornemme, oprindelige firkløvervinduer, hver 
samlet af fire kvadre og vel stammende fra korgavlen. Korbuen, med
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enkle granitkragbånd, er ommuret og afrettet med mursten. Det 
indre har bjælkelofter. Våbenhuser, der nu fungerer som 
materialrum, er af kvadre forneden, munkesten foroven og 
overkalket; det har fladbuet dør i rundbuet spejl og er tækket med 
tegl. Tårnet fra 1927 (arkitekt Kr. Jensen og Ulr. Piesner) er 
opført af granitkvadre, udflyttet fra skibets romanske vestgavl og 
genanvendt i det tidligere gotiske tårn, samt af nyhuggede kvadre 
og mursten. Vestindgangen med granittympanon, hvorpå Kristi 
monogram. Tårnrummets vestlige del anvendes som forrum, det øvrige 
er inddraget i kirken. Det 1927 nedrevne tårn, af kvadre og 
munkesten og med glatte gavle i øst-vest, havde bræddeloft, men 
var tidligere overhvælvet eller blot bestemt dertil. Bevaret er 
den oprindelige opgang til tårnet, en lille munkestensforlængelse 
til skibets nordside, med rundbuet dør i fladbuet spejl. Kirken 
istandsattes 1752 både ud- og indvendig af etatsrådinde Hein. - 
Romansk alterbord af granitkvadre, hvis øvre fremspring har 
affaset kant. Alterbordspanel af fyr, i ungrenæssance, svarende 
til Lønborgs. Altertavle og prædikestol med himmel fra omkring 
1600, udført af samme snedker, begge med ejeren af Østergaard Mads 
Nielsen Skades fædrene og mødrene våbener, tavlen desuden med to 
tomme våbener for en eventuel hustru (?). Nyere staffering, 
Rimeligvis af " L. H. Schødt Tarm 1905. M. Bondegaard" (indskrift 
på søndre søjles prydbælte). I midterfeltet oliemaleri på lærred, 
Jesu bøn i Gethsemane, af Hans Agersnap 1904, i fløjene nyere, 
ubehjælpsomme malerier med træer og grønt. De underliggende 
malerier er korsfæstelsen, flankeret af "Loven" (Moses) og 
"Evangelium" (evangelist). I topstykket er rokokkoornament, nok 
fra 1752. Tre figurer fra den forrige altertavles midtskab, fra 
slutningen af 1400-tallet, er anbragt på skibets nordvæg: Gud 
Fader med Kristus stående foran sig, Maria med barnet på 
måneseglen og Skt. Peter, alle nystafferet 1907 af N. Termansen på 
grundlag af oprindelige farvespor. Alterkalk med årstallet 1673 og 
alliancevåben for giverne I(esper) W(ognsen) og E(lsbe) S(kåde). 
Disk omkring 1750 med stempel for Jørgen Bager, Horsens. Oblatæske 
og vinkande fra Bing & Grøndahl og Den Kgl.Porcelænsfabrik. 
SEngotiske alterstager med gennembrudt rosetmønster på foden og 
spor efter tre fødder. Romansk granitfont svarende til hovedkirken 
Kvongs, af den vestjyske bægerbladstype med øvre tovsnoning. 
Nederlandsk dåbsfad omkring 1650, af hamret messing, i bunden en 
blomstervase, på randen enhjørning og hjort i bladranke. Som 
dåbskande anvendtes tidligere en cylindrisk tinkande fra 
1800-tallets begyndelse. Prædikestol og himmel svarer til 
altertavlen. I storfelterne relieffer af Kristus på korset og den 
opstandne Kristus, flankeret af ovennævnte våbener. Opgangen, der 
tidligere var gennem korbuen, er nyere. Stafferingen vel af "M. N. 
Pagaard Hemmeth 1872". Præstestol i korets nordvesthjørne 
sammensat af renæssance-paneler og barokke topstykker. Stoleværk 
fra omkring 1875. Nyere lysekroner. Mindetavle på tårnets nordvæg 
over Hans Chr. Thomsen, faldet på Dybbøl skanser 18/4 1864.
Vestpulpitur med orgel fra "Horsens Orgelbyggeri ved Th. Frobenius 
& Co.", skænket 1905 af gårdejer Bøjle Espensen, Lyne. Klokke 
omstøbt 1905 af B. Løw & Søn, København. En klokke fra 1457 bar en 
minuskelindskrift med anråbelse af Skt. Peter og var antagelig 
udført af en nederlandsk (?) klokkestøber Klaves. Kirkeur skænket 
af Kirstine og Martin Tang 1947.

LYHNE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Peder Pedersen og 
Johanne Madsdatter, se side 81.
Bryllup mellem Johannes Adamsen og
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Karen Christensdatter, se side 84.
Bryllup mellem Jacob Christensen og
Maren Larsdatter, se side 86.
Bryllup mellem Niels Gregersen og
Maren Larsdatter, se side 87.
Bryllup mellem Mads Christensen og 
Maren Mortensdatter, se side 100.
Bryllup mellem Christen Mikkelsen og
Maren Mortensdatter, se side 100.
Bryllup mellem Adam Hansen og 
Anna Hansdatter, se side 103.
Bryllup mellem Adam Hansen og 
Anna Magrethe Bertelsdatter, se side 103. 
Bryllup mellem Kristian Hansen Ravnkjær og 
Else Petersen, se side 480.
Bryllup mellem Hans Kristian Raunkjær og 
Jette Nordbjerg Hansen, se side 487.
Bryllup mellem Ole Arnbak og
Anna Elsebeth Raunkjær, se side 490.
Bryllup mellem Ejner Bojesen og 
Kirstine Raunkjær, se side 494.
Bryllup mellem Knud Petersen og
Maren (Maja) Raunkjær, se side 511.
Bryllup mellem Skat Østergaard Petersen og 
Signe Raunkiær, se side 512.
Bryllup mellem Jens Herluf Akselsen og 
Karen Østergaard Petersen, se side 513. 
Bryllup mellem Mogens Ditlev Andersen og 
Agnete Østergaard Petersen, se side 516. 
Bryllup mellem Aage Villiam Thygesen og 
Anna Østergaard Petersen, se side 523.
Bryllup mellem Aage Møller Madsen og
Ella Thygesen, se side 523.
Bryllup mellem Orla Andreas Pedersen og
Ingrid Thygesen, se side 525.
Bryllup mellem Kristian Østergaard Petersen og 
Kirsten Ovesen Nygaard, se side 532.
Bryllup mellem Klaus Østergaard Petersen og 
Kirsten Lund, se side 533.
Bryllup mellem Ernst Attemann og
Grethe Østergaard Petersen, se side 537. 
Bryllup mellem Kristen Svenningsen og 
Nicoline Cathrine Pallesen, se side 580. 
Bryllup mellem Søren Sørensen og 
Else Pedersen, se side 625.
Bryllup mellem Peder Bollerup Tang Sørensen og 
Ane Pedersen, se side 633.
Bryllup mellem Olaf Villiam Christiansen og 
Else Tang Sørensen, se side 633.
Bryllup mellem Alfred Jørgensen og 
Maren Tang Sørensen, se side 634.
Bryllup mellem Lauge Kristensen og 
Else Marie Jørgensen, se side 636.
Bryllup mellem Willy Seerup og 
Annelise Tang Jørgensen, se side 637.
Bryllup mellem Niels Stubkjær Vestergaard og 
Kristiane Tang Sørensen, se side 640.
Bryllup mellem Hans Kristian Bak og 
Jutte Tang Sørensen, se side 642.
Bryllup mellem Peder Kristian Petersen og
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Else Marie Sørensen, se side 647.
Bryllup mellem Anker Bjerregaard og
Karen Højgaard Petersen, se side 647.
Bryllup mellem Ludvig Pedersen og
Kristine Højgaard Petersen, se side 652.
Bryllup mellem Marius Christénsen Vad og
Gerda Højgaard Petersen, se side 653.
Bryllup mellem Jens Kjeldsen Jensen og
Else Pedersen, se side 667.
Bryllup mellem Frederik Horsbøl Jørgensen og
Dagny Jensen, se side 668.
Bryllup mellem Jens Olesen Øllgaard og
Kristine Madsen, se side 895.
Bryllup mellem Carl Gustav Anton Nielsen og
Petrine Elise Pedersen, se side 1053.
Bryllup mellem Peder Møller Poulsen og
Anna Margrethe Pedersen, se side 1100.
Bryllup mellem Peder Madsen og
Hansine Marianne Pedersen, se side 1110.
Bryllup mellem Jens Peder Lassen Jacobsen og
Hanne Pedersen, se side 1156.
Bryllup mellem Hans Christen Andersen og
Ane Catrine Adamsen, se side 1250.
Bryllup mellem Martin Tang Sørensen og
Dorthea Kirstine Christensen, se side 1351.
Bryllup mellem Johannes Martinus Sørensen og
Maren Tang Sørensen, se side 1351.
Bryllup mellem Thomas Meldgaard Thomsen og
Kirstine Tang Sørensen, se side 1352.
Bryllup mellem Peder Tang Sørensen og
Anna Katrine Vad, se side 1353.
Bryllup mellem Kristian Jensen og
Karen Christensen, se side 1354.
Bryllup mellem Eskild Karl Eskildsen og
Katrine Jensen, se side 1364.
Bryllup mellem Ole Mikkelsen og 
Dagmar Jensen, se side 1365.
Bryllup mellem Hans Hansen og
Sigrid Jensen, se side 1365.
Bryllup mellem Andreas Grønborg Eskesen og
Erika Jensen, se side 1366.
Bryllup mellem Hans Sigvald Spaabæk Jensen og
Gerda Jensen, se side 1366.
Bryllup mellem Hans Jørgen Adamsen og
Abelone Kirstine Andersdatter, se side 1433.
Bryllup mellem Hans Jørgen Adamsen og
Marie Thomasdatter, se side 1433.
Bryllup mellem Hans Jørgen Adamsen og
Anne Marie Pedersdatter, se side 1434.
Bryllup mellem Peder Tang Sørensen og
Maren Lauridsen, se side 1906.

Om LYNGBY kirke:
Kirken i Kgs. Lyngby troner højt på en bakke midt i det gamle 
sogn.
Dens grundstamme er romansk, mens kirkens oprindelse går så langt 
tilbage i tiden, at de første beretninger om den er sagnstof.
Det fortælles, at to lindorme havde bygget rede på kirkegården. 
Den
ene lagde sig foran den sydlige kirkedør og hindrede menigheden i
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at komme ind. Man måtte da hugge en dør i kirkens nordside, hvor 
den stadig er.
Det fortælles også, at menigheden opfødte en tyr med sødmælk og 
nøddekerner, så den var rustet til kamp mod ormene. Den fik bugt 
med dem begge, men måtte lade sit liv. Ved kirketårnets fod stod 
tidligere en flad sten med billedet af en tyr. Man har hævdet, at 
det var den selv samme, der dræbte linormene. Men det er nu mere 
end tvivlsomt. Der er tale om en gravsten, der tidligere har 
ligget
i kirken. Tyren er sandsynligvis et bomærke fra det syttende år
hundrede .
Oprindelig lå en trækirke på kirkens plads. Den afløstes af en 
stenkirke, halvt så lang som den nuværende og uden tårn og kapel. 
Da kirkevældet bredte sig, blev kirken udbygget med munkesten. 
Skibet blev forlænget både mod øst og vest. Der rejstes et tårn 
mod nord og et kapel mod syd, som tilsammen danner en korsarm. 
Kir
kens kalkmalerier med brogede bibelske og legendariske scener har 
været overkalkede, men er atter draget frem.
(K: Familie Journalen).

LYNGBY kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Bertel Hansen og 
Birgit Jytte Degerbøl, se side 466. 
Bryllup mellem Kaj Henning Sjørslev og 
Sigrid Jensen, se side 756.

Om LØNBORG kirke:
Kirken, vistnok indviet til Skt. Knud, ligger på en banke lidt 
nord for landsbyen. I den søndre, murede kirkegårdslåge er bevaret 
en rist. Kirken består af kor og skib fra romansk tid samt flere 
gotiske tilbygninger: sakristi på korets nordside, tårn i vest og 
våbenhus i syd. De oprindelige mure er sat af ensartede 
granitkvadre på skråkantsokkel, men kor og skibs sydside øst for 
våbenhuset er skalmuret med små sten omkring 1840. På loftet ses 
gavlene af små sten og flækker. Begge de retkantede døre er 
bevarede, den nordre dog blot som ydre blænding. Af oprindelige 
vinduer i brug er korets høje, smalle østvindue med 
monolitoveriigger og -sålbænk, samt skibets to vestligt anbragte 
nordvinduer med spærstikformede overliggere; en tilsvarende sten 
er indsat i tårnets nordmur. Den oprindelige Korbue med kragbånd 
affaset på undersiden. Både sakristi og tårn er opført af 
granitkvadre og munkesten i munkeskifte, med ret ens 
blændingsgavle, tre svagt spidsbuede blændinger over to rækker 
tandsnit. Tårnets sydside er ommuret, antagelig 1751 
(smedejernsårstal). Lille trappehus i nordøsthjørnet. Våbenhuset 
er af munkesten, overkalket og tøndehvælvet. Hele kirken er 
hvælvet, kor og skib sikkert kort før 1487 (Jævnfør kalkmalerier), 
tårnet antagelig senere. 1939-40 afdækkedes i skibets hvælv en nu 
overkalket, sengotisk udsmykning, udført i den endnu våde kalk, af 
karakter som linjemesterens, med sparrer på ribber, i kapperne 
bomærke, minuskier, en enhjørning samt en del af en 
minuskelindskrift, der bevaredes, i skibets østligste fag, 
Østkappen: "...fjerdedagen efter Marie besøgelsesdag 1487...", 
måske kirkens genindvielsesdag efter hvælvenes opførelse.I resten 
af denne kappe samt i de øvrige findes en renæssance-udmaling fra 
1550- 60, Isaks ofring, Kristi dåb og dommedag, alle med personer 
i tidsdragter. - Inventaret er istandsat 1950 af G. N. 
Kristiansen. Alterbord af granit, dækket af fyrrepanel fra 
1500-tallets slutning, med foldeværk, karvsnitsrosetter og



J.R.G. Side 2100
Jens Raunkiær Graungaard og slægt

rudeværk i fyldingerne. Altertavle, i senrenæssance, hvortil "S. 
Thomas Andersøn aff Lønborig" har givet 50 sletdaler i 1653 (malet 
indskrift). Oprindelig stafferet 1668, hvilket årstal samt 
sognepræstens navn læses i frisefeltet. I storfeltet nadvermaleri 
signeret "Willen Stensøn Maller 1668", delvis opmålet af "Søren 
Pedersen Føndrup 1790". I sidefelterne bønnen i Gethsemane og 
Judaskysset, i topfeltet Golgatha. Et maleri på lærred, Kristus i 
Emaus, 1892 indsat i storfeltet, hænger nu på tårnets nordvæg. I 
forrige århundrede fandtes rester af en katolsk fløj altertavle med 
Gud Fader holdende den korsfæstede, i midtskabet, i fløjene Maria 
med barnet og en helgen; over skabet antagelig Skt. Jørgen og 
dragen.. Alterkalk 1716, med givernes navne og våbener: S(elius) 
Müller, Malene Bartholin, udført af M. Thommesen Løwenhertz, 
Horsens. Samtidig disk. Små, gotiske alterstager på tre dyrepoter. 
En syvarmet stage skænket 1934 af de unge i sognet. Grov, romansk 
granitfont med tovstav over bægerblade. Dåbsfad og kande 1964 
(Just Andersen). I sakristiet står det tidligere dåbsfad, fra 
1600-tallet, af kobber, med hvirvelroset i bunden, samt en 
dåbskande af tin fra 1800-tallets slutning. Sengotisk 
korbuekrucifiks på korets nordvæg; to evangelistsymboler fra de 
bevarede korsarmsender ophængt under korset, der nystafferedes ved 
restaureringen. Prædikestol fra 1500-tallets slutning svarende til 
Sdr. Bork m.fl., med fyldigt akantusbladværk i de fem midtdelte 
storfelter. Lydhimmel, nok fra 1605 (malet årstal), med våbener 
for Munk-Lange, Gersdorff og Gyldenstierne, henvisende til Else 
Munk og Kristoffer Gersdorff, lensmand på Lønborggård. 
Opgangspanel fra 1790, da stolen stafferedes (Malet årstal). En 
præstestol var samlet af dele fra det gotiske stoleværk. Degnebænk 
af eg, med sækkepibe-blæsende gris og liggende løve over en 
kvindefigur på hver af stolens vanger. Ved korets sydvæg. Moderne 
stoleværk, det forrige var delvis fra slutningen af 1500-tallet 
med gavle i sydvestjysk ungrenæssance. Et hængsel (nu i 
Nationalmuseet) fra den middelalderlige indgangsdør, af eg bærer 
runeindskriften: " ...d(ag)...messe...på denne dør...beslag...Her 
skal...". Orglet er en gave fra Lønborg Sogns Sparekasse 1940; det 
forrige skænket 1869 af murermester M. Petersen, Næstved, på 
vestpulpitur, der havde afløst et pulpitur i nord, tilhørende 
Lønborggård. Stort kirkeskib, barken København, fra 1943, i 
sakristiet. Klokke støbt 1702 af Claus Asmussen, Husum, da Henrik 
Müller var herre til Lønborggård. Træepitaf i barok med 
portrætmaleri af sognepræst, magister Joh. Knudsen Schytte og 
hustru Christina Laurentsen Borch, opsat 1668 i hans 74. og hendes 
44. år; på skibets nordvæg. Gravsten: 1) S. Bollo Chrestensen og 
hustru salig Jahan Palis Paulsdatter, død 16??; i den tilmurede 
norddør, tidligere på kirkegården. 2) Sognepræst Lars Othsen, død 
1737, og hustru Margrethe Guldager, død 1732; i nordre 
korbuevange. På kirkegården ligger desuden tre rokokko- og tre 
empiresten, alle vanskeligt læselige. Under korbuen fandtes en 
muret præstebegravelse. Lønborggårds ejer Henrik Müller indrettede 
sakristiet til begravelse og sønnen våbenhuset og lod en 
vestindgang hugge i tårnet. 1760 begravedes på kirkegården fire 
kister med Henrik Müller til Lønborggård, død 1717, fru Constance 
Marselis, død 1707, Selius Müller, død 1750, og Magdalene 
Bartolin, død 1716.

LØNBORG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Niels Sommer Pedersen og 
Kirstine Wadt Nielsen, se side 1393.
Bryllup mellem Verner Brogaard Nielsen og 
Gerda Nielsen, se side 1394.
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Bryllup mellem William Søndegaard Christensen og 
Elisabeth Kirstine Sørensen, se side 1584.
Bryllup mellem Jens Gjaldbæk-Nielsen og 
Esther Jørgensen, se side 1619.
Bryllup mellem Holger Thimes-Christiansen og 
Mary Jørgensen, se side 1619’.
Bryllup mellem Egon Kjær og 
Metha Marie Jørgensen, se side 1620. 
Bryllup mellem Erik Old Jensen og 
Ruth Jørgensen, se side 1621.

Om LØNNE kirke:
Den nuværende kirke, der blev indviet 4/12 1904, har afløst en 
romansk bygning, hvorfra enkelte byggematerialer og en del 
inventargenstande blev overført titl nybygningen. Kirken er opført 
efter tegning af arkitekt J. Magdahl Nielsen, hvidkalket, af 
teglsten, i korsform, med halvrund apsis med rundvindue i 
firkløverformet indfatning, og tårn mod vest samt våbenhus i 
tårnrummet, hvorover orgelpulpitur er indbygget. Den profilerede 
granitsokkel hidrører fra den gamle kirke; det samme gælder en del 
tufstensornamenter, anvendt til mønstermuring i gavlene, til 
gesims på apsis og til tårndørens indfatning. Kirkens indre er 
overhvælvet. I altertavlen er der anvendt rester af et gotisk 
alterskab fra omkring 1500 med udskårne relieffer, bl.a. kongernes 
tilbedelse, Maria Magdalene og en anden helgeninde (opmålet 1954); 
alterskabet var tidligere indføjet i en stor tavle fra omkring 
1600, hvis snitværk nu er anvendt til forsidepanel på alterbordet. 
Kirkeskib omkring 1880. En romansk granitfont og en prædikestol af 
vestjysk type, prismeformet med akantusfladsnit i felterne, med 
skåret årstal (15)82, er ligesom altertavlen fra den ældre kirke. 
Denne synes at have været indviet til Skt. Nicolaus og lå, før den 
1903-04 blev nedbrudt, omkring 600 m længere mod vest. Den var 
opført af flade havsten og rullesten, dog også med nogen 
anvendelse af tuf, f.eks. i den runde korbue; under den østlige 
del af kirken vides der at have været den ovennævnte gramitsokkel 
med skråkant. Det romanske kor blev nedbrudt omkring 1749, 
hvorefter et våbenhus var blevet opført af mursten ved skibets 
side; det ses at kirkeejeren, borgmester Johs. Krag i 1748 ansøgte 
om at måtte nedtage 5 fag af kirken, da den var blevet for stor 
til sognet, der havde lidt meget af sandflugt.

LØNNE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Graungaard Bruun og 
Tove Bisgaard Rasmussen, se side 208.
Bryllup mellem Reimer Graungaard Bruun og 
Jytte Birgitte Pedersen, se side 218.
Bryllup mellem Thorkild Gade Graungaard og
Lis Nielsen, se side 308.
Bryllup mellem Christen Elias Pedersen og 
Kathrine Nielsen, se side 1039.

Om MAABJERG kirke:
Måbjerg kirke nord for Holstebro er et blytækket anlæg, bestående 
af kor, skib og tårn mod vest samt våbenhus mod nord. Kernen er 
ko
ret of den østlige del af skibet fra romansk tid. Senere i middel
alderen, uvist hvornår, er skibet forlænget 4,5 meter mod vest med 
kvadre som byggemateriale ligesom de oprindelige dele. I den 
seneste middelalder har kirken fået to tilbygninger, tårnet er ne
derst opført af genbrugte granitkvadre, hvorover er brugt
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munkesten
Tårnet har pyramidespir. Våbenhusets gavl prydes af en stor mur
blænding og dekorative murstensstik. I våbenhusets sydvestlige 
hjørne er et middelalderligt vievandskar af granit. I kirkens 
indre 
er koret overhvælvet, mens skibet har bjælkeloft.
Altertavlen er et renæssancesnitværk fra begyndelsen af 
1600-årene.
I midtfeltet er indsat et maleri af den korsfæstede, signeret Otto 
Bache 1861. Alterskranken er delvis fra 1700-årene. Den romanske 
døbefont er af granit. Prædikestolen i renæssance er nystafferet i 
1918. Alterkalken er fra 1733 og klokken stammer fra 1200-tallet. 
(K: Familie Journalen).

MAABJERG kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Lars Møller og 
Birgit Dejligbjerg, se side 357.

Om MARIEHØJ kirke:
Mariehøj kirke (indviet 9/3 1958) er opført 1952-58 efter tegning 
af arkitekt Hardie Fischer som en korskirke med korte sideskibe. I 
hjørnerne mellem sideskibene er opført trappetårne, som giver 
adgang til kirkens pulpitur og tårne. Ydervæggene er opført af 
gule, håndstrøgne sten på granitsokkel, medens tagene er tækket 
med røde teglsten. Tårnet, der ikke er særlig højt, og som er 
anbragt midt over kirken, er udvendig beklædt med imprægnerede 
kalmarbrædder. I det indre står alle vægge, søjler og buer ligesom 
ydervæggene i gule håndstrøgne sten, medens hvælvingerne er 
vandskurede, gulvene er belagt med opdalfliser. Døre, 
pulpiturernes brystninger, bræddebeklædningen på lofterne under 
pulpiturerne samt stolene og alterskranken er udført af egetræ. 
Der er ca. 250 sidepladser på gulvet, medens der er plads til ca. 
300 i de smukke pulpiturer. Kirkens opførelse er delvis 
finansieret ved en indsamling i byen som indbragte ca. 350.000 kr. 
Kirken (og sognet) har fået navn efter den bakke, hvorpå den er 
opført. Her lå tidligere et landbrug, og en af ejerne opkaldte 
bakken efter sin kone, marie, da hun ofte talte om, at bakken over 
deres hjem for hende var det skønneste sted på jord. Bakken hviler 
i øvrigt på kviksand og plastisk 1er, hvorfor kirken måtte 
piloteres. I kirken er der gaver fra Silkeborgs 3 nordlige 
venskabsbyer. Orglet (antagelig på 30 stemmer) ventes opstillet 
1964. De to malmklokker i tårnet ringes ad mekanisk vej. Ved 
kirken er ansat en sognepræst og en residerende kapellan.

MARIEHØJ kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Ejner Jessen Raunkjær og 
Trine Klink Larsen, se side 322.

Om MIDDELFART kirke:
Kirken i Middelfart har en indviklet og ikke helt klarlagt byg
ningshistorie, der tydeligt kan spores i det interessante hus. I 
katolsk tid var Middelfart kirke viet Sankt Nikolaus, de 
søfarendes 
helgen. Den ligger i havnens nærhed på en lille bakke.
Oprindelig har kirken haft romansk skib, men i 1475 fik man 
tillad
else til at udstede aflad for at bygge nyt for de indkomne penge. 
Det nuværende, tredelte skib er formentlig fra denne tid. Det 
svære 
tårn er ældre end dette skib og opført med forsvar for øje. Tårnet
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har været prydet med fem slanke spir, men de blev revet ned 
omkring 
år 1800.
Våbenhuset er opført af materialer fra et nedrevet kapel, som for
svandt 1667. I dets væg var indmuret ni forbryderkranier til værn 
mod onde magter. Særlig virksomt mod sådanne var - udover kristen
troen -legemsdele fra pludseligt afdøde personer. Allerbedst var 
hovederne af pludseligt henrettede misdædere.
Tiden, da der var hvalfangst i Lillebælt, mindes ved fire store 
kæbeben og en benplade af en hval, der hænger i tårnrummet. Hvalen 
blev, siger indskriften på den omtalte benplade, fanget i 
Medelfar-
Sund 1603. Det ene af de to kirkeskibe er i 1845 skænket af Mar- 
svinjægerlavet.
Altertavlen prydes af to Eckersbergmalerier fra 1842.
(K: Familie Journalen).

MIDDELFART kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Søren Hansen og 
Conny Raunkjær, se side 503.
Bryllup mellem Henning Pedersen og 
Britta Knudsen, se side 1680.

Om NAUR kirke:
Den højtliggende, blytækte kirke består af kor og skib samt senere 
tilføjet våbenhus mod nord og tårn ved vestgavlen. De ældste dele, 
det romanske kor og skib, er opført af granitkvadre på 
skråkantsokkel. I skibet er to romanske vinduer endnu i funktion; 
ét gammelt vindue i koret ses tilmuret. Norddøren bruges endnu, 
men noget omdannet; syddøren med retkantede indfatninger er 
tilmuret. Våbenhuset er sengotisk af munkesten; gavlen er prydet 
med stor, rundbuet blænding, og i det indre har sidemurene 
fladbuede sparenicher. Det ligeledes sengotiske tårn har 
nord-syd-vendende gavle med spærstikformede blændinger, opført af 
munkesten i munkeskifte. Det hvælvede tårnrum åbner sig mod skibet 
med en spidsbuet arkade. I kirkens indre, hvor korbuen er bevaret, 
har koret ottedelt ribbehvælv fra sengotisk tid, mens skibet er 
dækket af bjælkeloft. - Altertavlen er snitværk fra renæssancen, 
omkring 1600, prydet med stor trekantgavl og med storstykket 
tredelt ved glatte, toskanske søjler; i midtfeltet et maleri 
omkring 1890, Kristus med barnet, af C. Bloch. To alterstager 
1834. Romansk fontekumme af granit, smykket med tovsnoning, 
fordybede kors i mundingsranden. Prædikestolen er samtidig med 
alteret, med toskanske søjler i hjørnerne, og i de firkantede 
felter ses nymalet de fire evangelister i moderne udgave. 
Sengotisk krucifiks. Stolestaderne fra 1908 er en gentagelse af 
stolperne i Asp. På skibets vestvæg to store series pastorum. 
Orgel 1949. I tårnet hænger en middelalderlig klokke, støbt af 
mester nicolaus 1340. 1777 indrettedes tårnrummet til begravelse 
for Th. J. Jermin, død 1778, og to hustruer, og kapellet blev 
afskilret fra skibet ved et jerngitter. Begravelsen fjernedes 
1936. Tidligere stod et orgelpulpitur over norddøren. I våbenhuset 
en gravsten over legatstifteren Anna Margrethe Reimer, død 1790, 
datter af sognepræst Chr. Reimer, død 1749. Kirkens indre blev 
restaureret 1950; alter og prædikestol blev opmålet, orgelet blev 
opstillet i tårnet, og der indlagdes el-varme.

NAUR kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Finn Wegge-Olsen og 
Karen Futtrup Petersen, se side 656.
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Om NORDBY kirke:
Kirken i Nordby på Fanø ligger mod syd i den ældre bydel og består 
af et tværvendt langhus af røde mursten med tre små udbygninger af 
samme materiale. Den blev bygget 1786 og indviet 1. oktober samme 
år. Midt på tagrygningen opsattes 1909 et lille, kobbertækket lan
ternespir.
Indvendig fremtræder kirken som et stateligt rum det er 28 gange 
16 
meter. På rokokomanér er kirkerummet orienteret på tværs, således 
at alterpartiet findes på den sydlige langvæg. Rummets flade gips- 
loft bæres af en række slanke træstolper.
Kirkens malmstøbte døbefont er fra omkring 1450 med krucifikser, 
kors og hoveder. Den har en indskrift, som står på hovedet og som 
siger, at "dette er angrernes dåbssted". Teksten er på latin. Den 
ejendommelige font har givet anledning til mange sagndannelser. 
Nogle siger, at den er en gave fra dronning Thyra, andre når frem 
til dronning Dagmar. Endelig vil en overlevering vide, at fonten 
er skyllet op af havet.
Som kirke i et søfartssamfund er Nordby ikke underforsynet med 
kir
ke skibe. Der er fem smukke skibsmodeller ophængt i kirken. Kirken 
har to orgler et er en gave fra kong Christian, et andet fra 
skibs
reder D. Lauritzen. (K: Familie Journalen).

NORDBY kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kresten Øllgaard og
Anna Mathiasen, se side 900.

Om NORUP kirke:
Kirkens skib og kor er romanske, af granitkvadre på profileret 
dobbeltsokkel. Midt på hver af skibets flankemure ses et tilmuret 
romansk vindue. Allerede i senmiddelalderen er kvaddermurene i vid 
udstrækning omsatte, hvilket dog er sket med større skånsomhed end 
i nabokirken Otterup. Vistnok ved samme lejlighed er vesttårnet 
opført af munkesten på granitsokkel med blændingsprydede 
kamtakkede gavle og trappehus i syd. Tårnrummet, der har 
oprindelig krydshvælv, åbner sig mod skibet ved en bred, spidsbuet 
arkade, meget lig gjordbuen mellem skibets to sengotiske 
hvælvingsfag. Koret har fladt, gipset loft. I senmiddelalderen er 
også korbuen udvidet, og ved syddøren er opført et smukt lille 
våbenhus, der har rigt udformet blændingsgavl med trappekamme. Ved 
dets opførelse er syddøren udvidet, og i soklen er anbragt 
krumhugne granitkvadre, utvivlsomt fra den romanske dørs buestik. 
Også koret fik blændingsprydede trappegavl, der dog senere er 
ommuret. Ved kirkens nordside har stået et gravkapel fra 1756. I 
nyere tid er der ved kirkens mure anbragt støttepiller. En 
omfattende reparation er brgyndt 1956. - På kirkegården moderne 
ligkapel. - Muret alterbord, formentlig senmiddelalder. 
Altertavlen der sammen med prædikestolen er nystafferet 1955-56 
(Ernst og Holmer Trier), er et høj renæssancearbejde fra ca. 1600 
med Fr. Quitzows og Pernille Ruds våben. I storfeltet fremdroges 
1956 under et simpelt nadverbillede fra 1817 det oprindelige 
tavlemaleri, et interessant og værdifuldt opstandelsesbillede; i 
baldakinbuen fire fine evangelistbilleder fra 1700-tallet og i 
topstykket to små naive malerier, korsfæstelsen og gravlæggelsen. 
Malmstøbte sengotiske alterstager. Den sengotiske døbefont er af 
gotlandsk silurkalk. Dåbsfadet, af sydtysk type, er fra slutningen 
af 1500-tallet. Prædikestolen er fra samme tid som altertavlen og 
har i storfelterne samme våbenskjold som denne. På skibets nordvæg
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et grovt skåret sengotisk triumfkrucifiks. Stolestaderne har 
ensartede rennæssaneegavle; på en del af dem er skåret 
stoleejernes navne, mændenes på søndre, kvindernes på nordre side. 
De øverste stole er lukkede. På væggen ved mandsstolene en gammel 
knagerække. Nyt orgelpulpitur i tårnrummet. Over indgangsdøren en 
fin, gammel præstetavle samt’ mindetavle fra Hofmansgaves 100-års 
jubilæum 1884. I alterbordet er indsat tre små ligsten, en over 
præsten Niels Rasmussen Kraft, død 1659, en over Andr. Braabye, 
død 1800, samt en sten med initialer og årstallet 1690. - Klokken, 
der er ophængt i en glug i tårnets østgavl, er støbt af Mattias 
Benning i Lybæk 1597. På kirkegården stort familiegravsted for 
Hofmansgaves tidligere ejere, bl.a. N. Hofman (Bang), død 1855, og 
etatsråd N. E. Hofman Bang, død 1886. Andensteds på kirkegården er 
begravet konferentsråd N. de Hofman, død 1785, og hustru A. C. 
Wellejus, død 1799, endvidere Thomas Rørdam, død 1894 (sognepræst 
her 1873-79).

NORUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Svend Aage Andersen og 
Emma Graungaard, se side 270.
Bryllup mellem Hans Rosenlund Jensen og 
Asta Rigmor Marie (Mie) Andersen, se side 271.

Om NYSOGN kirke:
Den anselige kirke, viet Skt. Laurentius, er, som sognets navn 
antyder, sikkert den yngste af de to kirker på Holmsland. Den 
består af sengotisk-unggotisk kor og skib med sengotiske 
tilbygninger: dobbelte korsarmskapeller mod nord og syd, tårn i 
vest, våbenhuse mod syd og nord, sidstnævnte nu ligkapel, den 
senromanske-unggotiske bygning er opført af munkesten med rigelig 
iblanding af granitkvadre og på en noget skiftende, profileret 
sokkel. Det er, trods senere ombygninger, en meget kultiveret 
bygning, hvis sirlige detaljer peger mod nederlandske forbilleder, 
især den velkomponerede korgavl, der over en vinduestregruppe af 
høje, smalle spidsbuevinduer med fals og ydersmig har først et 
savskifte, dernæst i gavltrekanten et stort, femkløverformet 
blændingsfelt og endelig helt oppe i toppen et reliefkors dannet 
af afrundede teglsten. Tilsvarende enkeltvinduer ses i korets og 
skibets nordmure, og koret har mod nord udvendig et savskifte, 
skibet en trappefrise under taget. Indvendig er koret 
vinduestregruppe rigt udformet med halvsøjler på baser, men uden 
kapitæler, mellem vinduerne, en anordning, der minder om koret ved 
Vor Frue kirke i Århus. Korbuen er fjernet ved korsarmenes 
opførelse (flere buesten og kragstenene findes dels indmurede i 
senere murværk, dels henlagt på kirkegården). Ældst blandt 
tilføjelserne er sandsynligvis korsarmskapellerne, der forneden er 
bygget af kvadre, foroven af munkesten med spidsgavle, hvorpå der 
er korsformede og cirkulære blændinger. Den nordre har desuden 
savskifte på østmuren. Indvendig åbner de sig mod skibet med 
spidsbuede, delvis falsede arkader, og de har hver to otteribbede 
krydshvælv. Tårnet af kvadre og munkesten har lav, spids tårnbue 
og bjælkeloft i underrummet. I dettes nordøsthjørne er trappen 
ført op til me11emstokværket i en muret cylinder; der er mod hvert 
verdenshjørne et spidsbuet, falset glamhul, og over de noget 
skalmurede, hvidkalkede mure rejser der sig et blytækt 
pyramidespir, hvis vejrfløj har spejlmonogram, svane og årstal 
1745. Af de to våbenhuse er det mod nord bygget af kvadre, sikert 
i middelalderens slutning. Det er indrettet som ligkapel med malet 
gipskrucifiks. Det søndre våbenhus er efter alt at dømme af nyere 
dato. Hele bygningen, hvis øvre dele er hvidtede, har blytage fra
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1952.
Over det kvadermurede alterbord med ny plade af poleret, rød 
Hoburg-marmor er som alterprydelse ophængt et godt, men meget 
hårdt restaureret, sengotisk krucifiks, omkring 1500. Den 
tidligere altertavle, et enkelt snitværk i renæssance med fire 
søjler og topstykke samt predélla med domprovst Anders Dresselberg 
til Mogenstrups våben og årstal 1598, er ophængt i kirken sammen 
med den tilsvarende alterbordsforside, der har hjørnesøjler og 
retkantede felter med skriftsteder. Hele tavlen er stafferet 1742 
med malerier af nadveren, Gethsemane og korsfæstelsen. Kalken har 
fod og knop i højgotik, omkring 1400, og bæger fra 1693, da 
domprovts, dr. Chr. Lodborg lod den renovere. Svære, lave 
barokstager med pæreformet midterled. Stor, romansk granitfont, 
glat kumme med mundingsprofil. Prædikestolen er et enkelt 
snedkerarbejde i renæssance, karnapformet med tynde, drejede 
hjørnesøjler og rektangulære felter med oprindelige, men meget 
medtagne dydemalerier. Af stoleværket er bevaret en enkelt låge 
fra midten af 1600-tallet og en del gavle fra 1700-tallet samt 
enkelte gavle i Ringkøbing Museum. Orgelpulpitur fra 1665 med 
apostelmalerier. Pengeblok fra 1700-tallet. Dørfløjen til søndre 
våbenhus har pudsigt malede engle med skriftbånd fra 1700-tallet. 
Klokker: 1) 1603 af Hans Siop, Hamburg; 2) 1883, støbestål fra 
Bochum. Kirkeskib: tomastet skonnert fra 1890.
I nordre korsarm er bevaret rester af sandstensepitafium over Hans 
Krabbe, død 1647, og hustru, med knælende portrætfigurer, 
restaureret 1894. Desuden epitafier med malerier over sognepræst 
Jens Nielsen Krag, død 1688, med hustru og børn samt over student 
Johs. Anton Barchman, død 1700. På kirkegården ejendommelige 
gravmonumenter i form af murede kister med gravsten over H. P. 
Amnitzbøll til Søgaard, død 1821, og hustru.

NYSOGN kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Knud Christensen (Veilgaard) og 
Maren Larsdatter, se side 1913.
Bryllup mellem Christen Knudsen og 
Maren Christensdatter, se side 1918.
Bryllup mellem Lars Tamberg og 
Maren Larsdatter, se side 1925.

Om NÆSBJERG kirke:
Næsbjerg Kirke ved Varde består af romansk kor og skib med et sen
gotisk tårn mod vest og et våbenhus mod nord. Den romanske bygning 
er opført af granitkvadre, men murværket er i vid udstrækning 
omsat. Den retkantede norddør er bevaret og i brug, men syddøren 
er
helt udslettet. Indvendig har både kor og skib flade bjælkelofter, 
og den runde korbue er bevaret. I sengotisk tid tilføjedes mod 
vest 
et tårn af genbrugte kvadre, kamp og munkesten. Dets hvælvede 
underrum står i forbindelse med skibet ved en spids tårnbue. 
Opgangen til tårnet er i et trappehus ved skibets nordvestre hjør
ne. Tårnets overdel er omdannet 1811, da det forsynedes med et 
pyramidespir. Våbenhuset, der også er sengotisk, er hovedsagelig 
opført af munkesten. Alterbordet dækkes af paneler i ungrenæssance 
fra omkring 1580. Den trefløjede altertavle i ungrenæssance prydes 
af et senere maleri med opstandelsen som motiv. En skriftestol fra 
1587 er omdannet til vægskab. Døbefonten er slank og glatkummet af 
vestjysk type. Prædikestolen fra 1579 med søjler og akantus-orna- 
menter viser forsinkede sengotiske træk ligesom stoleværket fra 
samme år. (K: Familie Journalen).
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NÆSBJERG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Hans Jørgen Greve Øllgaard og
Johanne Mortensen, se side 792.
Bryllup mellem Mogens Jacobsen og 
Birgit Søndergaard Christensen, se side 1566. 
Bryllup mellem Erling Christensen og
Karen Marie Termansen, se side 1569.

Om NÆSBORG kirke:
Næsborg Kirke ved Løgstør ligger meget højt. Den består af romansk 
kor og skib, et sengotisk tårn og et nyt våbenhus. Kor og skib er 
sat af granitkvadre på et fundament af vældige, flade kampesten. 
Murværket er stærkt omsat mod øst og syd. Af oprindelige enkelt
heder er bevaret den høje, runde korbue, syddøren, som dækkes af 
våbenhuset og østkarmen af norddøren. Tårnet, der har gavle i øst 
og vest, er af munkesten og genanvendte kvadre. Tårnet er hvidtet 
foroven, mens resten af kirken står i blank mur.
Alterprydelsen er en lutheransk fløj altertavle fra sidste 
fjerdedel 
af 1500-tallet med malerier fra 1635. I midtskibet ses en kruci
fiksgruppe, i fodfeltet nadveren, i nordfløjen bønnen i Getsemane, 
i sydfløjen opstandelsen. På fløjenes bagsider ses Kristus med 
verdenskuglen samt Petrus. Døbefonten er romansk granit med 
uregel
mæssige stregmønstre. Prædikestolen fra 1596 er af sjællandsk type 
med reliefskårne evangelist-symboler i rektangulære storfelter. I 
Lukasfeltet står med versaler: "Her Simen Pedersøn 1596".
(K: Familie Journalen).

NÆSBORG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Niels Peder Georg Raunkjær og 
Nina Katrine Skak Jensen, se side 370.
Bryllup mellem Niels Peder Georg Raunkjær og 
Dorte Bech Schmidt, se side 370.

Om NØRRE-BORK kirke:
Den lille kirke, indviet til Skr. Anna (jævnfør alterbord), består 
af romansk kor og skib, sengotisk vesttårn samt våbenhus i syd. Et 
sakristi på korets nordside blev nedbrudt 1821. Kirkegården hegnes 
af jorddækkede diger med låge, hvori rist og svingel, både i vest 
og syd, det sidste sted desuden med køreport. De oprindelige mure 
er sat af ret store granitkvadre på skråkantsokkel. På loftet ses 
de oprindelige gavle, af små marksten og al lagt i regelmæssige 
skifter. Af oprindelige vinduer er bevaret to to i skibets og et i 
korets nordmur, alle med monolitte over- og underliggere og med 
skråfas på de øvre sider. Den retkantede syddør er i brug, mens 
den tilsvarende i nord står blændet med lige overligger, der 
midtpå har indhugget en profilstav og på undersiden har affasning. 
En næsten tilsvarende, blændet præstedør (dog uden stav) ses lige 
under korets nordvindue. Den oprindelige korbue har
Skråkant-kragbånd. Det sengotiske tårn er opført i munkesten i 
munkeskifte over kvadre udflyttet fra vestgavlen. Gavle i 
øst-vest, men tårnet skal ifølge Pontoppidans Atlas V. 740 have 
haft fem små spir. I vest har det en høj, smal, spidsbuet og 
falset blænding. Opgangen er ad en spindeltrappe i en samtidig 
tilføjelse til skibet i nord. Spids tårnbue og indvendige 
blændinger, i vest ødelagt af nyere vindue. Samtidigt krydshvælv. 
Det nyere våbenhus af munkesten over granitkvadre har 
fladbue-hvælvinger i langmurene og på hver side af syddøren samt 
fladt loft. I det indre har koret sengotisk krydshvælv med
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trekløverformede ribber, skibet fladt bjælkeloft. - I alterbordet, 
der nu skjules af renæssance-panel, skal der ifølge Pontoppidans 
Atlas være fundet et emaljeret og forgyldt kobberskrin med et 
relikvie (en tommelfingerknogle) af Skt. Anna. Alterbordspanel, 
altertavle og prædikestol med himmel, i renæassance fra omkring 
1600, er antagelig udført af samme mester. Kun panelets forside er 
oprindeligt, de tilsvarende kortsider er nyere. Den lidt tørre 
altertavle med akantusblad-prydede halvsøjler har i midtfeldtet et 
jugendpræget relief, at vinrankeomkranset kors under en arkade. 
1879 havde tavlen malerier, øverst korsfæstelsen, i storfeltet 
nydelsen af påskelammet, flankeret af opstandelsen og 
himmelfarten. Nyere staffering rimeligvis af "R. Jung Malermester, 
Gesten", ifølge malet indskrift på postamentfeltet. I fløjene 
indsat plader med nye salmeindskrifter. Alterkalk fra begyndelsen 
af 1700-tallet med graverede, sammenskrevne initialer: BMTB(?) og 
stempel, måske for J. M. Listo, Ringkøbing; nyere bæger af J. F. 
Rathie, Varde. Vinkande af sølv 1942, København. Rigt profilerede 
alterstager fra omkring 1600 med gennembrudte og krenelerede fod- 
og lyseskåle. Romansk granitfont af den vestjyske, blatkummede 
type, ganske svarende til Sdr. Borks. Dåbsfad af messing, sydtysk 
arbejde fra omkring 1550-75, med bebudelsesscene omgivet af 
minuskelring i bunden; det yderste af randen afskåret. Under 
bunden indprikket: "F. D. B. C. H. M. Ao. 1733" for Lydumgårds 
ejere F. D. Blomme og Chatrine Hornemann. Dåbskande af tin af 
Boizenburg-mesteren F. H. Thiesen 1812. Prædikestol med opgang 
gennem korbuen, har fire storfelter med pilasterbårne arkader som 
alterbordspanelet og detaljer svarende til altertavlen. Stor, 
samtidig himmel med basunblæsende engle som Lønborg. Stolegavle i 
sydvestjysk ungrenæssance, enkelte med halvroset eller foldeværk 
samt i sy en gavl med skåret "1575" under "IP". Herskabsstole i 
nord og syd har årstallet 1652 samt Jakob Grubbes og Ingeborg 
Kruses fædrene og mødrene våbener. Nyere, udsavede stolestader på 
vestpulpituret, der er fra omkring 1650 og svarer til Hemmet, og i 
tårnrummet. Jernbeslået pengeblok. Nyere orgel fra Jydsk 
Orgelbyggeri. Præsterækketavle fra omkring 1925 på sydvæg. Nyere 
lysekrone skænket af Christian Maegaard, Nr. Bork. Klokke 1865, 
støbt af Brødrene Meilstrup, Randers. Gravsten ved korets østmur, 
tidligere i korgulvet over Las Lauritssøn af Wester(gård), dommer 
i Nr. Horne herred, død 13/1 1650, og hustru Elisabet Jensdatter, 
død 16?? (seks sønner og seks døtre). - På tårnets nordvæg, 
tidligere i gulvet foran korbuen, en sten med dødssymboler og 
initialer for sognepræst Henrich Pflug, død på Grubbesholm 19/2 
1709, indfattet i gravramme af eg med skåret indskrift over 
afdødes svoger Isach Klit, død 8/5 1711.

NØRRE-BORK kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jeppe Hansen Wad og
Anne Cathrine Michelsdatter, se side 1428.

Om NØRRE-NEBEL kirke:
Den meget lange, blytækte kirke i Nørre Nebel mellem Varde og 
Ringkøbing består af kor og skib, et tårn mod vest samt våbenhus 
ud
for syddøren. I den nuværende bygning er skibets østlige del fra 
romansk tid opført af granitkvadre og tufsten. Det store kor er 
fra 
unggotisk tid, da det afløste en ældre bygning. Skibet er blevet 
udvidet tidligere mod vest, muligvis allerede i senromansk tid. I 
det indre er den romanske korbue endnu bevaret. I den sene middel
alder blev bygget et tårn, forneden delvis af granitkvadre og
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derover af munkesten. Det lille våbenhus mod syd er antagelig 
samtidigt med tårnet. Kirken er istandsat flere gange, således i 
1750. Årstallet står i jernankre på korvæggen.
Kirkens alterbord er middelalderligt af munkesten. Altertavlen er 
et renæssancesnitværk fra omkring 1600. I midtfeltet er indsat en 
række figurer fra en gotisk fløj tavle. Topstykkets to malerier 
synes at stamme fra 1700-tallet. Døbefonten er romansk granit. 
Prædikestolen er prismeformet som i Henne Kirke og muligvis sam
tidig med stoleværket. (K: Familie Journalen).

NØRRE-NEBEL kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Elias Christen Andreas Marinus Pedersen og 
Kirstine Christensen, se side 1043.
Bryllup mellem Verner Rask Tranberg og 
Gisela Jacobsen, se side 1671.

Om NØRRE-OMME kirke:
Kirken består af romansk kor og skib med sengotiske tilbygninger, 
tårn i vest og våbenhus mod nord. Den romanske bygning er opført 
af granitkvadre på skråkantsokkel. Ad de oprindelige retkantet 
overdækkede døre er norddøren i brug, syddøren tilmuret. En dør i 
korets nordside er anbragt i ny tid. Af et vindue ses på korets 
østside kun overliggeren, mens kor og skib i nordsiden hver har et 
åbent rundbuevindue. I skibets nordmur sidder en kvader med 
mandshoved i relief. I det indre, der har flade bjælkelofter, er 
væggene i vid udstrækning kvaderklædte. Den runde korbue står uden 
kragbånd. Nordligt i triumfbuen sidder en kvader med korsmærket 
halvkugle. I sengotisk tid er der lavt i korets sydside brudt et 
smiget spidsbuevindue med teglindfatning, muligvis et 
"spedalskhedsvindue". Det sengotiske tårn, hvis underrum åbner sig 
mod skibet ved en rundbue, har nyt krydshvælv på gammelt anlæg. 
Det har gavle mod nord-syd, nordgavlen med tre afbrudte 
spidsbueblændinger, sydgavlen glat. Det ligeledes sengotiske 
våbenhus er bygget af kvadre og munkesten. En af kvadrene, med 
rundstav over skråkant, kan stamme fra korbuen. Gavltoppen af 
munkesten har blænding i form af et korset kors. Dets indervægge 
har hver fire, foroven falsede vægblændinger. Skib og tårn har 
blytag, de øvrige bygningsdele tegltage. - I korets nordvindue er 
der 1961 indsat et glasmaleri, Maria med barnet, af Jais Nielsen, 
og i tårnets vestvindue samme år Kristi dåb af samme kunstner. - 
Alterbordet dækkes af alterbordsforside fra omkring 1600 med tre 
portalfelter. Altertavlen, der er købt fra Hee kirke 1639, er et 
stærkt omarbejdet renæssancearbejde. Den blev malet 1641 af "Jakob 
Maler" fra Ribe, og af denne staffering er våben og årstal på 
predellaen bevaret, restaureret 1917 af H. Munk. Maleriet, 
himmelfarten, er fra 1855 af Hunæus. Bag tavlen står et par svære, 
sikkert middelalderlige stolper. Barokstager med tynde 
balusterskafter på stor fod, sikkert fra omkring 1650. Romansk 
granitfont af vestjysk type. Sydtysk fad, omkring 1575, med 
bebudelsen. Ottesidet prædikestol, meget lig den i Hover, med 
evangelistmalerier i portalfelterne. Stoleværk i landlig 
senrenæssance. Orgel 1919. Lysekrone 1925. Skriftløs, 
senmiddelalderlig klokke.

NØRRE-OMME kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Ejgil Toft og
Anna Grethe Justesen, se side 1573.
Bryllup mellem Frode Toft og
Elly Maja Grydgaard, se side 1574.
Bryllup mellem Villy Ravnsbjerg Madsen og
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Gerda Toft, se side 1575.
Bryllup mellem Gunnar Toft og
Inga Lise Grydgaard, se side 1575.

Om NØRRE-VIUM kirke:
Kirken, der ligger tæt ved Vorgod à, er lille, romansk 
kvadderbygning, bestående af kor og skib med et våbenhus ved 
nordsiden som eneste tilbygning. De ældste dele har bevaret mange 
træk fra den tidlige middelalder, med kor og skib på 
skråkantsokkel, desuden tre oprindelige, rundbuede vinduer, ét på 
korets nordside og ét på skibets nordside (begge i brug), samt ét 
(tilmuret) i korgavlen. En kvader med en romansk vinduesoverligger 
er indsat i skibets nordmur, og tre andre overliggere er indføjet 
i våbenhusets ydermur. Syddøren er bevaret, men tilmuret. En 
tilsvarende meget smal norddør bag våbenhuset blev 1941 stærkt 
udvidet. Våbenhuset, der er opført af genanvendte kvadre og 
munkesten, har muret bænk ved østvæggen; i en loftbjælke er 
indridset forskellige navnetræk samt årstallet 164V (formentlig 
1645). I kirkens indre, der dækkes af bjælkelofter, er den smalle 
korbue bevaret. Under den anden verdenskrig indtraf en episode, 
der fik dybt indvirkende betydning for kirkens bygning. Natten 
mellem 4. og 5. maj 1942 havde en engelsk flyver, der var i 
vanskeligheder, lettet sin bombelast over dette sted. En 
sprængbombe faldt på kirkegården tæt nord for kirken, sammen med 
en stribe brandbomber, hvoraf én antændte taget. Branden blev 
hurtigt slukket, men tagværket var delvis ødelagt og kirkens 
nordmur svært beskadiget. Under ledelse af arkitekst S. Fritz blev 
bygningen istandsat samme år for i alt 18.200 kr., hvoraf staten 
ydede de 11.600 kr. Kirkens inventar havde dog ikke lidt overlast 
og er stadig af ældre dato. Altertavlen på et bord med 
renæssancepanel, er fra slutningen af 1500-tallet, trefløjet med 
høje, slanke, kanelierede, korintiske søjler, ifølge malet 
indskrift stafferet 1697, ved hvilken lejlighed midtfeltets 
nadverbillede må være indsat. Alterstager fra 1600-tallet. Romansk 
granitfont, som i Egvad, smykket med arkademotiver og båndslyng; 
tindåbsfad skænket 1955, efter tegning af H. G. Skovgaard.
Prædikestol fra begyndelsen af 1600-tallet med hermer som ramme om 
billedløse arkadefelter. Himlen er fra 1937 efter mønster fra en 
ældre, der henlå på kirkeloftet. Blandt det nyere stoleværk ses en 
gammel degnestol med paneler fra 1585 (skåret årstal). Kirkeskib, 
bark fra 1935. Klokken, der tidligere var ophængt ved korgavlen, 
men nu i en fritstående stabel, er middelalderlig, ifølge 
indskrift støbt 1329 af paulus.

NØRRE-VIUM kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Christian Christensen og 
Kirstine Kristensen, se side 1375.

Om ODDUM kirke:
Kirken ligger i landsbyens nordøstlige udkant på et terræn, der er 
svagt højnet i forhold til omgivelserne. Adgang til kirkegården 
gennem muret portal med låge i vest, men ingen indgang i syd hvor 
våbenhuset ligger. Syf for skibet (omkring 1627 i søndre 
kirkestætte) står en velbevaret middelalderlig runesten, fundet i 
kirkegårdsdiget, med indskriften: Thorulv satte stenen efter Toke 
Tokes søn, den ypperste (?). Gud hjælpe hans. Kirken består af 
romansk kor og skib, sengotisk vesttårn, der tidligere har været 
højere, samt sengotisk våbenhus i syd. Den oprindelige bygning er 
sat af granitkvadre på skråkantsokkel, skibets sydside rimeligvis 
omsat 1652 og korgavlen 1879 (smedejernsårstal). Begge de
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oprindelige, retkantede døre er i brug. Af oprindelige, åbne 
vinduer har koret ét og skibet to, begge i nord og alle med 
monolitte over- og underliggere, men korets med skråfas på de øvre 
sider. En overligger er indsat i tårnets vestmur og en underligger 
i korgavlen. Oprindelig korbue, hvis kragbånd har tovsnoninger. 
Skibets romanske tagværk har svagt krummede spærstivere. Det lave 
vesttårn, hvis pyramidetårn lige hæver sig over skibets tagryg, 
var ifølge præsteindberetningen 1754 højt og anseligt og tækket 
med blå og røde tagsten. Nævnte år restaureredes det af 
kirkeejeren Steno Rasch på Lundenæs, der satte sine initialer og 
årstal på muren. 1808 fik kirkeejerne tilladelse til at nedtage 5 
å 6 alen af tårnet. Det er opført af kvadre i nedre halvdel af 
syd- og vestsiden, rå kamp i nord og i den øvre del munkesten i 
munkeskifte. Opgangen, med fladbuet dør i spidsbuet dør og ad en 
spindeltrappe, er en lille munkestensforlængelse i nord til 
skibets vestende og jævnhøjt med dette; dog ses højereliggende 
tagspor for opgangspartiet. Samtidigt krydshvælv med retkantede 
ribber og i nord en tilmuret, rundbuet og falset dør. Våbenhuset 
er af rå kamp forneden, munkesten foroven. Kavlen prydes af fire 
savskifter. Både kor, skib og våbenhus har fladt loft. - 
Inventaret er istandsat af G. N. Kristiansen 1939 og 1960. Muret 
alterbord skjult af stærkt restaureret fyrrepanel fra omkring 
1600; i fyldingerne nymalede arkader, delvis efter ældre 
temperaspor. Altertavle og prædikestol er udført i Las Nielsen 
Binnesbøls kirkeværge-tid 1595-1625 (jævnfør epitaf). Den store 
firsøj letavle har yngre malerier signeret "M S 1830", nadveren, 
til dels opmålet 1891 af Morten Nielsen, Hemmet, flankeret af 
"Tro" og "Håb" og i topfeltet korsfæstelsen. Nystafferet 1960. 
Ifølge præsteindberetningen 1754 fandtes da en fløj altertavle, 
hvori et billede af Skt. Peter og den halte mand, han helbredte. 
To små figurer fra 1700-tallet kom 1933 til Skjern Museum. 
Alterkalk og disk udført 1806 af L. A. P. Thun, Varde; der forrige 
kalk bar kirkepatronen Selius Müllers våben. Vinkande fra Den kgl. 
Porselænsfabrik, oblatæske og skøl fra Bing & Grøndahl. Gotiske 
alterstager med spor efter tre fødder. Romansk granitfont af den 
vestjyske, glatkummede type, svarende til Sdr. Bork. Messingfad 
fra 1830. Fontehimmel af træ fra omkring 1625 med "V L S B" på et 
af hængestykkerne, hvorimellem nyskårne englehoveder fra 1939. 
Prædikestol med velskårne detaljer, svarende til Skjern. Under de 
fem storfelters arkader relieffer af Evas skabelse, bebudelsen, 
fødselen, korsfæstelsen og opstandelsen. Samtidig underbaldakin, 
opgang og himmel med putti med lidelsesredskaber på hjørnerne. 
Oprindelig ustafferet indtil omkring 1840, ny, partiel staffering 
1939. Skriftestol i korets nordvesthjørne, med skåret indskrift 
"Nis C S (eller S C) domini 1699" og malede barokblomster i 
fyldingerne. Stoleværk i sydvestjysk ungrenæssance fra 
1500-tallets slutning med fantasiblomst i de øvre, rude i de nedre 
fyldinger samt mand og kvinde i tidsdragter og rytter med hævet 
sværd. Pengeblok fra 1800-tallet, ved syddøren, sammesteds en 
lille kirkestævnetavle. Nyere lysekroner, præsterækketavle og 
orgel fra "Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen". Slank, skriftløs 
klokke fra 1300-tallet. 1754 fandtes et gammelt, næsten ulæseligt 
epitaf på kirkens nordvæg over Las Nielsen Binnesbøl, død 1625, 
med hustru og børn, hvorpå indskrift "Aar 1595 blev Las Nielsen 
Kiercheværge oc iblant haver han ladet forbygge oc insætte denne 
nye Altertavle oc prædiche stoel". Hans gravsten, med navn, 
dødsdato 6/3 1625 samt naive relieffer af opstandelsen og Adam og 
Eva, ligger på kirkegården øst for korgavlen, sønderslået ved 
dennes nedbrydning 1879. En gravsten, under tårnbuen, over Niels 
Christensen Lund, død 1816.
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ODDUM kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Carl Nielsen og 
Kirstine Marie Christensen, se side 1349.

Om OLSKER kirke:
Olskirke, der ligger højt og ses viden om, er den højeste af 
Bornholms fire runde forsvarskirker, ikke mindst på grund af det 
15 
meter høje kegletag. Til det slanke, tårnagtige rundskib slutter 
sig mod øst et kor med en lille apsis og et tilføjet våbenhus mod 
syd. Kirkens eneste oprindelige vindue i apsis er kun 28 
centimeter 
bredt. Til rundskibets to øverste etager er der opgang gennem en 
højtsiddende dør i koret. Mellemetagen er hvælvet som kirkerummet, 
men hvælvene må være senere end rundkirken, hvilket ses af fire 
afløbshuller til regnvand. I 3. etage, hvorfra det aktive forsvar 
i 
sin tid blev ført, har rundmuren ni store skyttegab. Over dem ses 
hele vejen rundt en række huller, der sikkert har været til 
fastgø
relse af udliggerbjælker, så man har kunnet tilrigge rundskibets 
krone med et udhængende skyttegalleri af træ. I fæstningstiden har 
bygningen sikkert haft fladt tag, som muligvis allerede i 
1200-tal- 
let er erstattet af kegletaget. Den nuværende konstruktion er dog 
kun fra 1500-tallet. Inventaret er præget af den sidste, store 
restaurering. Altertavlen er et nyt relief fra 1950. Resterne af 
en 
renæssancetavle står nu i klokketårnet. Den romanske døbefont er 
af
kalksten. Prædikestolen er fra ca. 1550. (K: Familie Journalen).

OLSKER kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Olav Grue og 
Ruth Kofoed Mogensen, se side 772.

Om ORTE kirke:
Orte Kirke ved Tommerup var tidligere viet til Sankt Jørgen. Den 
er 
et langhus med et tårn mod vest. Langhuset er en nyere bygning fra 
1848-51, og kun i tårnet gemmer sig middelalderlige rester. Efter 
en visitatsbog fra omkring 1600 stod her en ældre langhusbygning 
med fem hvælvingsfag, vistnok fire i selve kirken og det endnu 
eksisterende i tårnet. I tårnets østmur er indbygget en 
kampestens-
gavl fra den ældste, helt forsvundne kirke. Det sengotiske tårn er 
opført i to omgange. Det nederste stokværk med et krydshvælvet rum 
er opført af munkesten. Senere, sikkert i 1500-tallet, er der der
over rejst et mellemstokværk. Et planlagt klokkestokværk er aldrig 
fuldført. Tårnets glatte gavle er sat direkte på me11emstokværket. 
Den nyere altertavle rummer dele af to tidligere tavler, øverst 
tre 
relieffer af den hellige familie fra ca. 1525 og nederst figurer 
fra omkring 1450: Kristus på korset, Maria, Johannes, de tolv 
apostle og to helgener. En siddende helgenbiskop fra ca. 1425 
stammer fra endnu en forsvundet, gotisk altertavle.
Granit-døbefonten er romansk. Et unggotisk korbuekrucifiks er fra 
omkring 1250, mens prædikestolen i renæssance er fra 1625.
(K: Familie Journalen).
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ORTE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Bent Okholm Hansen og 
Inge Okholm Hansen, se side 431.

Om OUTRUP kirke:
Kirken, der er indviet til Skt. Bartholomæus, og som mulig engang 
har været herredskirke, består af apsis, kor og skib, tårn mod 
vest og våbenhus ved syddøren. De ældste partier stammer fra 
romansk tid og er opført dels af granit, dels af rhinsk tuf. 
Oprindelig har man bygget et kor med apsis af granitkvadre samt 
anlagt den østlige del af skibet, Korbuen medindbefattet, af samme 
materiale på profilsokkel. Arbejdet er da standset en tid, men 
blev fortsat, rimeligvis senere i 1100-tallet, da skibet blev 
fuldført i tuf, bedst bevaret på nordsiden, hvor den gamle 
opdeling af murfladerne med lisener og rundbuefriser endnu ses. 
Koret, der er meget langstrakt, synes senere, uvist hvornår, at 
være forlænget mod syd, hvilket atter forudsætter, at man har 
genopført apsis på det nye sted med de gamle materialer. Syddøren 
er bevaret. Norddøren skimtes svagt, men dens placering røbes 
tydeligt ved ydermurens opdeling ved lisener. Et romansk vindue 
findes endnu i korets nordside, medens en romansk 
vinduesoverligger er indmuret i apsis. I skibets nordmur findes 6 
rundbuede vinduer, mulig alle fra ældste tid, men dog utvivlsomt 
forstørrede. Kirken er blytækket; apsistaget har som topfigur et 
gammelt mandshoved; blytaget er stemplet 1876, i tårnets vindfløj 
læses 1876. I den senere middelalder indbyggedes der gotiske 
hvælv, to fag i koret, tre i skibet. Tårnet, som har pyramidetag, 
er i sit anlæg sengotisk. Understokværket er hvælvet og åbner sig 
mod skibet med en rundbuet arkade. Altertavlen er et maleri, 
Kristus i Emaus, malet 1898 af Cilius Andersen; den tidligere 
altertavle fra omkring 1620 er nu i museet på Koldinghus. Romansk 
font af granit. Prædikestol, der ved skåret årstal er dateret 
1582, er af den vestjyske type i tidlig renæssance med 
balusterstave i hjørnerne og tætskåret akantusværk i felterne. 
Stoleværk fra samme tid, beslægtet med gavlene i Henne kirke; på 
en af gavlene står årstallet 1578. I koret et epitafium over 
Rasmus Bundesen til Søviggård, død 1761, og hustru Gertrud Marie 
Vejrum. Rester af Søviggårds herskabsstol er anvendt som 
orgelskranke; fyldingerne er stafferet i rokoko med initialerne TS 
og GS, mulig hentydning til Thøger Sterm og hustru. Series 
pastorum i koret. Kirkeskib: fuldrigger "Haabet" fra 1934. I 
Tårnet en skriftløs klokke. - den gamle skole østligt ved 
kirkegården er 1950 omdannet til ligkapel, arkitekt Rolf Graae.

OUTRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jeppe Jensen og 
Anne Jensdatter, se side 823.
Bryllup mellem Christen Jensen og 
Birthe Jensdatter, se side 824.
Bryllup mellem Christen Jensen og 
Karen Jensdatter, se side 826.
Bryllup mellem Anders Hansen og 
Christine Jensdatter, se side 827.
Bryllup mellem Hans Andersen og 
Kirsten Larsdatter, se side 828. 
Bryllup mellem Jens Andersen og 
Malene Thomsen, se side 829.
Bryllup mellem Niels Jermiin Anchersen Borch og 
Ane Andersen, se side 830.
Bryllup mellem Thue Hansen Sørensen og
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Magrethe Borch, se side 832.
Bryllup mellem Peder Anker Pedersen og
Agathe Borch, se side 852. 
Bryllup mellem John Wiliams og 
Agathe Borch, se side 852.
Bryllup mellem Mogens Søndergaard Tusborg og
Connie Vangsgaard Hansen, se side 1590.

Om RINGGIVE kirke:
Ringive Kirke syd for Give i Midtjylland består af et romansk kor 
og skib med nye tilføjelser en vestlig forlængelse af skibet fra 
1876, tårnet fra 1896 og våbenhuset fra 1800-tallet. Den romanske 
bygning er rejst af frådsten og rå kampesten samt en del granit- 
kvadre. Den murede, udvidede syddør er i brug, mens norddøren kun 
spores svagt udvendig. Indvendig står den pudsede korbue intakt 
under bjælkelofter i kor og skib. Bygningen er temmelig stærkt 
restaureret, således er korgavlen med to smalle stræbepiller helt 
ombygget i 1857. I 1876 blev skibet forlænget mod vest i et 
byggeri 
af små mursten. Samtidig opsattes en nu forsvundet tagrytter på 
vestgavlen, der 1896 blev erstattet af det slanke tårn. Da det 
oprindelige pyramidespir ødelagdes ved lynnedslag, fik tårnet i 
stedet kamtakkede gavle.
Alterbordet er nyt og muret af gule sten. Altertavlen er et maleri 
af Emaus, kopieret 1907 af Axel Bredsdorff. Døbefonten er romansk 
granit. Prædikestolen er fra omkring 1550. Kirkeskibet er en model 
fra ca. 1850 af den tremastede bark "Christianshavn".
(K: Familie Journalen).

RINGGIVE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kristen (Kresten) Sørensen og
Ane Kirstine Christiansen, se side 27.
Bryllup mellem Søren Hansen og 
Kirsten Sørensdatter, se side 38.

Om RINGKØBING kirke:
Den beskedne kirke, der efter en uhjemlet overlevering skal være 
viet Skt. Jørgen, ligger på kirkepladsen bag rådhuset, delvis 
omgivet af små haveanlæg. Bygningen, der nu står med blanke 
murstensmure, består af et tresidet afsluttet, udelt langhus fra 
begyndelsen af 1400-tallet med sengotisk tårn i vest, korsfløj mod 
nord fra første fjerdedel af 1600-tallet og korsfløj fra 1934-37. 
Det gotiske langhus er opført af mørkerøde munkesten på en sokkel 
af romanske granitkvadre, hvoraf mange har skråkant. Om der har 
stået en romansk bygning på stedet, eller om kvadrene er hidført 
fra en nedlagt kirke andetsteds, er ikke afgjort. Den forholdsvis 
lave bygning, der har en indvendig længde på 22 m og en bredde på 
ca. 6 m, er fra første færd indhvælvet med tre fag krydshvælv, 
hvoraf det i øst har ribber til korafslutningens hjørner. 
Hvælvene, der er ca. 6,3 m høje, forløber i væggene og de 
profilerede ribber sandsynliggør en datering af langhuset til 
1400-tallets første fjerdedel. Af oprindelige enkeltheder ses et 
bredt spidsbuevindue tilmuret i korafslutningens østvæg, mens de 
øvrige lysåbninger er fortrængt af store rundbuevinduer. De 
udvendige stræbepiller synes for de flestes vedkommende at være 
oprindelige, men nogle af dem er indkapslet i tilbygningernes 
murværk. I sengotisk tid, muligvis omkring reformationstiden, 
tilføjedes i vest det svære tårn, hvis krydshvælvede underrum 
danner forhal til kirken. På sydsiden har det i skibets 
gesimshøjde en ejendommelig trapezfrise muret af løbere, og alle
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dets fire mure divergerer opefter, således at tårnets topflade er 
større end dets grundflade. Murene afsluttes foroven til hvert 
verdenshjørne med spidsgavle, hvori der er store, rundbuede, 
falsede glamhuller, og mellem gavlene rejser der sig et firesidet 
spir, i sin nuværende skikkelse opført 1866 ved professor Walther, 
men i alt væsentlig i overensstemmelse med den tidligere 
anordning, idet de gamle spidsgavle står bag skalmuringen. I 
første fjerdedel af 1600-tallet lod sognepræst Hans Iversen Borch 
(død 1625) ved skibets nordside opføre en korsarm af røde mursten 
i krydsskifte med ganske enkel renæssancegavl. Rummet, der 
indvendig har fladt, gipset loft, er ved en rund arkade sat i 
forbindelse med skibet. En tilsvarende korsarm mod syd opførtes 
ved hovedistandsættelsen 1934-37 (arkitekt Hother Paludan), da 
også det cementpuds, der siden en istandsættelse 1873-75 havde 
dækket murværket, blev fjernet. I den vestligste af stræbepillerne 
mod syd er indmuret et solur af kalksten, vist fra 1600-tallet. 
Tagene er bortset fra nordsidens tegltag dækket med bly. - I 
korpartiets sydvindue er der et glasmaleri fra 1951, udført af 
Harald Borre. - Altertavlen, der er en gave fra Fr. VII, består af 
et stort maleri, Bjergprædikenen, udført 1848 af Sophus Schack. 
Fra en i øvrigt forsvunden sengotisk altertavle findes i 
Ringkøbing Museum en bispefigur, muligvis Skt. Nicolaus, fra 
omkring 1450-75. I katolsk tid var der i kirken et Skt. 
Anne-alter, til hvilket hr. Anders Sørensen, vikar i Ribe, 1522 
solgte og skødede Hedegård i Velling sogn. Alterkalk i 
senrenæssance, 1694, et Ribe-arbejde af Jens Andersen Klyne; 
oblatæske omkring 1775-80 med rokokko-ornamentik, udført af 
Mathias Clausen, Ringkøbing, der 1782 flyttede til Randers. En 
vinkande af samme mester er i Ringkøbing Museum ligesom et par 
drevne messing-alterstager fra 1700-tallet med snoskafter. På 
alteret står et par svære barokstager fra midten af 1600-tallet. 
Alterskranken af smedejern bærer årstallet 1691 og initialer for 
amtsforvalter Willads Andersen og hustru (han lod opføre en muret 
begravelse nord for koret). Døbefonten er en bronzeret 
zinkafstøbning efter Thorvaldsens dåbsengel fra midten af 
1800-tallet. En fontehimmel af enkel renæssance, omkring 1600-25, 
er i museet. Et lille, sengotisk krucifiks, omkring 1500, har 
snarest været anvendt til processioner. Prædikestolen er et 
dygtigt snedkerarbejde i renæssance, omkring 1600, med billeder af 
evangelisterne, Kristi fødsel, Salomons dom og Kristi dåb; på det 
lange opgangspanels dør et morsomt maleri forestillende en præst 
på prædikestolen. Den er indsat 1936 af P. Kr. Andersen. I 
korsfløjen mod nord og i skibets vestende er der pulpiturer fra 
begyndelsen af 1600-tallet med malerifelter, i nordpulpituret 
Kristus og profeterne, i vestpulpituret, hvor orglet er anbragt, 
apostlene. I skibet to malmlysekroner i barok, den ene givet 1692 
af borgeren Chr. Hansen, den anden 1698 af borgmester Jens 
Olufsen. Stor, tremastet skibsmodel fra midten af 1800-tallet. 
Klokker: 1) Johan Vallentin Muller, Hamburg, 1728; 2) Caspar 
Kønig, Viborg, uden årstal, men fra midten af 1700-tallet. Tårnur, 
vist fra 1600-tallet. - I koret epitafium over sognepræst Hans 
Iversen Borch, død 1625, i skibet over provst, magister Hans 
Hansen Kjær, død 1652, hustru og børn med karakterfuldt 
portrætmaleri i bruskbarok ramme. Ingen gravsten er bevaret - de 
bortsolgtes 1816 for 361 rigsdaler, og adskillige fragmenter 
findes i byen som trappesten. En del kistebeslag af bly findes i 
museet.

RINGKØBING kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Nielsen Pedersen og
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Hulda Christensen, se side 1389. 
Bryllup mellem Ib Søndergaard og 
Solveig Bolding Andersen, se side 1595.

Om RØDDING kirke:
Rødding kirke i Sønderjylland ligger i landsbyens vestlige udkant 
og er en romansk bygning, kor og skib, med en gotisk forlængelse 
mod vest og et våbenhus fra 1893. Koret samt skibets østende og 
nordmur er af velhugne, men stærkt forvitrede kvadre, mens resten 
af den romanske del er af rå kamp. Skibets dørsteder skimtes gen
nem pudslaget men er forstyrret af yngre vinduer. Den gotiske for
længelse består udvendig af granitkvadre og tegl. Over vestgavlen 
er anbragt en firsidet, skiftertækt tagrytter fra før 1887. Koret 
har gipset loft, skibet brun- og gråmalet bjælkeloft. -Altertavlen 
er et maleri af Anina Paulsen, 1902, kopi efter Carl Blochs Chris
tus consolator. På kirkeloftet ligger en tarvelig, nygotisk tavle, 
mens andre tavler stykkevis findes på museum i Sønderborg og 
Flens
borg. Den formentlig middelalderlige granitfont er groft hugget i 
form som en kalk. På en piedestal over fonten en gipskopi af Thor
valdsens Kristus. Prædikestolen er barok fra 1722.
(K: Familie Journalen).

RØDDING kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Christian Claus Butenschøn og 
Ingrid Marie Sørensen, se side 443.

Om RØDOVRE kirke:
Den pyntelige, rødkalkede kirke i Rødovre er et af 
København-egnens 
mange monumenter over svenskernes besøg i landet 1658-59. Den op
rindelige middelalderkirke, som lå på samme sted, blev ødelagt af 
de svenske besættelsestropper, så den nuværende stammer fra 1665, 
bygget efter tegninger af Frederik den Tredies bygmester, Albertus 
Mathiesen.
Siden da har kirken undergået andre forandringer. 1600-tals-tårnet 
måtte rives ned i 1836 og blev året efter erstattet af det 
nuværen
de. Man ser dog stadig en stentavle med kong Frederiks Ills og 
dronning Sophie Amalies navnetræk i tårnet.
Altertavlen er i høj renæssance fra 1594, men nystafferet. Det mid
terste korsfæstningsbillede er fra 1886.
I kirkens nærhed finder man noget så usædvanligt som en betydelig 
oldtidshøj, Valhøj. Den ligger i dag midt i et villakvarter. Et 
par 
andre oldtidshøje i Rødovre har måttet vige for forstadsbebyggel
sen.
Man taler så ofte om kirken og kroen, og i Rødovre må der for 
sidstnævntes vedkommende tales om Damhuskroen. Den er næsten af 
samme alder som kirken, omend den indtil 1757 blev drevet som 
ulovligt krohold i vagthuset ved dæmningen, der stemmede Damhussø
ens vand op og førte den gamle Roskilde landevej over lavningen. 
(K: Familie Journalen).

RØDOVRE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Erik Magnussen og 
Inger Graungaard (Svendsen) (Bachmann), se side 149.

Om SEDEN kirke:
Den hvidkalkede, teglhængte kirke, fordum viet Vor Frue og Skt.
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Clemens, er en lille teglstensbygning fra gotisk tid ( til kirken 
udstedes afladsbrev 1412). Den består af tårn i vest, skib og 
smallere kor, dog har skib og kor fælles tagryg, hvorved korets 
sidemure bliver højere end skibets. Koret,der hviler på utilhuggen 
kampestenssyld, har flad altervæg; et lavtsiddende tilmuret vindue 
(eller niche) ses indvendig bag alteret; udvendig har kormurene 
lavtsiddende savsnit; korgavlen er glat. Skibet var oprindelig 
kortere end nu. Både nord- og syddøren ses, dog begge tilmurede, 
norddøren som udvendig spidsbuet, indvendig fladbuet niche; 
syddøren ses kun indvendig som fladbuet niche. I sengotisk tid er 
skibet udvidet mod vest; begge de oprindelige døre blev tilmuret 
og en ny dør åbnet på sydsiden; ses indvendig som fladbuet niche. 
Vestforlængelsen fik kamtakket gavl, senere indbygget i tårnets 
østmur. I det indre er koret krydshvælvet; i væggene er der fire 
nicher med forskellig overdækning. Korbuen, der oprindelig var 
spidsbuet, er ved en moderne restauration (omkring 1930) gjort 
bred og rundbuet. På hver side af korbuen findes en spidsbuet 
alterniche. Samtidig med omdannelsen af korbuen er skibet forhøjet 
og forsynet med nyt bjælkeloft. - I sengotisk tid byggedes et 
klokketårn foran vestgavlen, skibets syddør blev tilmuret, og 
siden har tårnrummet fungeret som våbenhus med indgang frs syd; 
dog er tårnets nuværende hovedindgang moderne omdannet. - 
Kampestensdigerne om kirkegården er bevaret mod vest, syd og øst; 
køreporten mod syd, antagelig fra 1700-tallet, har svære, murede 
støtter med granitkugler. Ved kirkegårdens sydvesthjørne et lille 
hospital.
Alterbordspanel og altertavle i renæssance, omkring 1600; tavlen 
har baldakin båret af fire søjler og tre malerier af den fortabte 
søns historie, signeret N. Lindberg 1952. Sengotiske alterstager. 
Romansk granitfont, hvis kumme er formet som et terninglapitæl. 
Lille, sengotisk krucifiks, omkring 1500. Ungrenæssance 
prædikestol fra 1580 med arkader, hvori evangelistmalerier. Een 
klokke, støbt af H. Gamst 1826. Smuk, romansk gravsten af granit 
med korsstav endende i bladværk, i tårnets sydmur.

SEDEN kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Flemming Hansen og 
Susan Georgi Knudsen, se side 1117.

Om SEEST kirke:
Den lille Seest Kirke umiddelbart vest for Kolding består af 
romansk skib og kor med et senere tilføjet tårn mod vest. Koret er 
af hugne granitkvadre, idet østmuren dog efter fjernelse af en 
apsis er af mursten. Skibet er overvejende af rå kamp. Kor og skib 
har bjælkeloft. Tårnet med blytækt pyramidespir er opført af 
munkesten, men er skalmuret mod syd og vest. På vestsiden ses 
Frederik VI's navnetræk og årstallet 1837. Hovedindgangen er fra 
vest gennem tårnrummet, der også tjener som våbenhus. Altertavlen 
i
renæssancestil er fra 1594 med malerier fra 1904 (Korsfæstelsen 
efter Rubens), men ved en restaurering i 1963 nystafferet som det 
øvrige inventar. Den romanske granitdøbefont har glat, cylindrisk 
kumme, og den firkantede fod er genfundet i kirkens gulv i 1963. 
Prædikestolen på en rund, muret pille er et snedkerarbejde fra 
1700-tallet. Mod vest et pulpitur fra 1600-tallet med malerier af 
Kristus og apostlene. I kirken hænger et "riffelmaleri" af den 
korsfæstede og opstandelsen fra 1700-tallet. Klokken uden 
indskrift 
er fra senmiddelalderen. (K: Familie Journalen).
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SEEST kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Frank Grue og 
Jane Birgitte Hansen, se side 761.

Om SKADS kirke:
Den meget anselige, blytækté kirke (viet Skt. Morten) består af 
romansk kor og skib, begge allerede i romansk tid forlænget, samt 
sengotisk tårn i vest. Den romanske bygning er opført af 
granitkvadre, sine steder overmåde store, på en skråkantsokkel, 
delvis ledsaget af rille, og med profilgesims, skråkant og 
rundstav. Allerede på et tidligt tidspunkt er koret forlænget mod 
øst, skibet mod vest. Den retkantede syddør ses tilmuret, ligesom 
norddøren retkantet. En præstedør på korets sydside er genåbnet 
1890. Af de oprindelige vinduer ses på skibets sydside tre 
tilmurede. De har tagformede overliggere, og flere af dem er 
prydet med egnens liljeornament. Fire tilsvarende vinduer ses på 
skibets nordside og to på koret. I korgavlen er der et (nu) 
retkantet vindue. På korgavlen er der en billedkvader med en hjort 
i relief. Indvendig står den runde korbue med profilerede kragsten 
og sokler. I sengotisk tid blev der i kor og skib indbygget hvælv, 
og vistnok ved samme tid tilføjedes i vest det ret uanselige tårn 
med krydshvælvet underrum, nu anvendt som våbenhus. I det ydre 
præges tårnet, der har opskalket pyramidespir, helt af en 
skalmuring med små, røde mursten fra 1877. 1890 blev bygningen 
underkastet en gennemgribende restaurering (arkitekt Estrup, 
Horsens). Ved denne lejlighed nedbrødes et våbenhus ud for 
syddøren, der blev lukket. - I koret er der fundet kalkmalerispor, 
vist fra 1400-tallet. - På det nye, murede alterbord står der en 
renæssancetavle fra 1620, givet af Jep Sørensøn, Solbiere, og 
Niels Lavridsøn, Sadrop. Den har moderne malerier fra 1930 af Ole 
Søndergaard, bekostet af Kristine Nielsen. Nogle ældre 
altermalerier fra 1700-tallet er ophængt i våbenhuset. Små, 
balusterformede barokstager. Romansk granitfont, variant af den 
sydvestjyske type. Prædikestol i sen renæssance, 1618. Nyere 
stoleværk. Klokke 1906, omstøbt af en smuk klokke fra 1702. 
Epitafium over Jørgen Bruun til Krogsgaard, død 1759, og hustru 
(deres og andres kister stod indtil 1857 i et afskilret rum, vist 
tårnrummet); endvidere over Lambert Hansen, død 1788, og hustru. 
Gravsten over ungkarl Hans Christensen, død 1742.

SKADS kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Dan Bratbjerg Lynghede og 
Berit Graungaard Juhl, se side 285.
Bryllup mellem Tage Jørgensen og 
Enna Margrethe Øllgaard, se side 875.

Om SKJERN kirke:
Den lille kirke i Skjern ligger højt på en terrassedannet 
kirkegård
Den består af romansk kor og skib med et nyt våbenhus mod syd. De 
romanske dele er rejst af granitkvadre - omsat 1887 - og med begge 
de oprindelige døre bevaret, den nordlige dog tilmuret. Korets 
til
murede østvindue er bevaret. De øvrige vinduer er nye. I det indre 
har skibet bjælkeloft, mens koret har fået sengotisk krydshvælv. 
Over vestgavlen står en lille, åben tagrytter med pyramidespir. 
Den 
stammer sikkert ligesom våbenhuset fra ombygningen i 1887.
Det murede alterbord bærer en smuk, sengotisk fløj altertavle fra 
begyndelsen af 1500-tallet med udskårne figurer af Maria, Peter og
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Paulus samt våben for Otto Nielsen Rosenkrantz er fundet 1889 i 
sognets fattiggård og overdraget stiftsmuseet i Viborg. Fra alter
tavlen er anbragt er forgyldt, middelalderligt processionskors. 
Under pulpituret står en unggotisk bispefigur fra 1300-tallet. Dø
befonten er romansk granit. Prædikestolen er ret enkelt snedkerar
bejde fra slutningen af 1600-tallet. (K: Familie Journalen).

SKJERN kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kurt Ej luf Christensen og
Inga Eskesen Eriksen, se side 1606.
Bryllup mellem Jørn Andersen og 
Anne-Marie Hagelskjær, se side 1611.
Bryllup mellem Arne Andersen og
Inge Agnete Pedersen, se side 1612.

Om SKÆVE kirke:
Kirken består af romansk kor og skib, sengotisk vestforlængelse 
(oprindelig underdel af tårn) samt vesttårn fra 1789. Af den 
romanske bygning, der er opført af granitkvadre på skråkantsokkel, 
står kun kobuen og til dels skibets nordside nogenlunde uændret, 
hver med ét rundbuevindue. Norddøren spores. Allerede i senromansk 
tid er der med tegl foretaget betydelige ombygninger af korets 
øst- og sydside, der har savsnitgesims. Skibets sydside er dels i 
gotisk tid, dels senere helt omsat i tegl, og der er indsat store, 
falsede vinduer. Indvendig fik koret ét, skibet to otteribbede 
krydshvælv, og der tilføjedes i vest et tårn med krydshvælvet 
underrum og spids tårnbue. Dette tårn er senere nedskåret til 
skibets murhøjde, og der opførtes i stedet vest for det 1789 af 
Jørgen Gleerup og hustru (jerninitialer) et nyt, spinklere tårn, 
der har gavle med murede vindskeder og ovale åbninger. Våbenhuset 
mod syd nedbrødes ved midten af 1800-tallet, og indgangen 
henlagdes til tårnets vestside (nu flyttet til sydsiden). Et 
blyindfattet vindue fra omkring 1600 fra korets nordvindue er nu i 
Nationalmuseet. I korhvælvet blev der 1884 fremdraget livlige 
kalkmalerier fra omkring 1560, lidelseshistorien, restaureret 1919 
af E. Rothe. - Alterbordet har panelværk fra slutningen af 
1600-tallet med malet efterligning af Intarsia. Altertavlen i 
landlig renæssance er vist fra begyndelsen af 1700-tallet med 
samtidige malerier. Prægtig sølvforgyldt kalk og disk fra 1568, 
skænket af Aksel Juel til Villestrup og Kierstine Lunge. Oblatæske 
givet af Ide Sophie Skeel. Renæssancestager, givet af præsten Jens 
Mørk og hustru Sophie Nielsdatter. Præstestol fra 1700-tallet. 
Sengotisk korbuekrucifiks. Lille, romansk granitfont med 
rudemønster og uforholdsmæssig stor fod. Sydtysk fad omkring 1575 
med bebudelsen. Prædikestol i høj renæssance 1587 med hjørnehermer. 
Nyere himmel. Jernbeslået pengeblok. Klokke fra slutningen af 
1400-tallet, skriftløs, men med støberen PLP's mærke. - I 
våbenhuset under tårnet gravsten over Kirsten Madsdatter Wolf, død 
1697, gift med forpagter på Dyrvad Ove Jespersen Haugaard. På 
kirkegården sten over Sognepræst H. Kampmann, død 1795. Her også 
begravet departementschef Frederik Graae, død 1948, og hans hustru 
Christiane Henriette, født Winkel, død 1948.

SKÆVE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Lars Christian Sønderstrup og 
Suzette Pia Graungaard Hilsløv, se side 151.

Om SNEUM kirke:
Sneum Kirke ved Esbjerg ligger ret ensomt i kanten af Sneum Enge. 
Den består af romansk kor og skib og et sengotisk tårn. Den
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romanske bygning, der oprindelig har haft en apsis der forsvandt 
allerede i middelalderen er opført af kvadre og granit samt 
betydelige mængder tufsten. Nordsiden har bevaret sin oprindelige 
udformning med lisener og rundbuefriser på koret, mens sydsiden er 
genskabt ved en restaurering i vor tid. Korets østgavl er vistnok 
helt fornyet i 1891. I unggotisk tid i begyndelsen af 1300-årene 
blev der indbygget hvælv i koret, noget senere også i skibet. Det 
sengotiske tårn har hvælvet underrum, der tjener som forhal. Et 
våbenhus blev fjernet ved ombygningen i 1891. Tårnets overdel er 
ombygget flere gange, bl.a. i 1772. Det har glatte gavle mod øst 
og 
vest.
Alterbordet er beklædt med ungrenæssance-paneler, og 
alterprydelsen
er et krucifiks fra 1891. Den ældre altertavle fra 1600 er ophængt 
i kirken. Det samme er en madonnafigur fra 1500-tallet. Døbefonten 
er romansk granit af vestkyst-type. (K: Familie Journalen).

SNEUM kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Niels Mortensen og
Ane Tomsdatter, se side 67.
Bryllup mellem Søren Mortensen og
Ane Tomsdatter, se side 68.
Bryllup mellem Karl Marinus Sørensen og 
Kristine Nielsen, se side 442.
Bryllup mellem Ole Olesen Ølgaard og 
Karen Kirstine Andersen, se side 875.
Bryllup mellem Niels Vejrup og 
Johanne Kirstine Olesen Ølgaard, se side 886.
Bryllup mellem Peder Pedersen Ladegaard og 
Karen Margrete Andersen, se side 1181.
Bryllup mellem Jeppe Andersen og
Agnes Elisabeth Nielsen, se side 1182. 
Bryllup mellem Jens Peder Nielsen og 
Johanne Birgitte Andersen, se side 1183.
Bryllup mellem Johannes Josefsen og 
Inge Kirstine Andersen, se side 1184.
Bryllup mellem Kristian Andersen og 
Else Kirstine Gjørding, se side 1185.
Bryllup mellem Niels Peder Søndergaard Pedersen og 
Astrid Hansen, se side 1592.

Om SOMMERSTED kirke:
Den oprindelige kirke, viet Skt. Andreas, bestod af romansk kor og 
skib samt tre sikkert gotiske tilbygninger; kirken blev nedrevet 
1857. Den nye kirke er opført af arkitekt L. A. Winstrup med C. F. 
Holm som konduktør, og materialet er røde mursten, genanvendte 
kvadre og skifer. - Altertavlen er et maleri, Ecce homo, af J. 
Roed, 1858. Kalk og disk 1810. Sygekalk omkring 1750. Alterstager 
1620. Den romanske granitdøbefont af arkadetype fremtræder nu 
i helt moderniseret form efter en "udhugning" 1858. Dåbsfadet af 
messing er skænket kirken 1664. Korbuekrucifiks på skibets østvæg 
er fra slutningen af 1400-tallet. Prædikestol sikkert fra 1858. 
Orgel 1882 (Marcussen, Åbenrå). Klokken er omstøbt 1907 af M. & O. 
Ohlsson, Lybæk, med en indskrift overført fra den gamle klokke, på 
kirkegården var der en nu udtørret hellig kilde.

SOMMERSTED kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Ejnar Kristian Jensen og 
Jenny Dorthea Poulsen, se side 1556.
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Om STAUNING kirke:
Kirken ligger på en udstrakt kirkegård, hegnet af gamle mure med 
murede portaler, koreport med ganglåge mod syd, samt en ganglåge i 
vestre og nordre flanke; i alle tre låger er kirkeriste, den 
vestre med bevægelig træramme. Den anselige kirke er fra romansk 
tid med skib og kor, hvortil- er føjet en række sengotiske 
tilbygninger, sakristi ved korets sydside, våbenhuse ved skibets 
nord- og sydside og et højt tårn ved vestgavlen. Kernen i anlægget 
er det ret lange kor og den østlige del af skibet, opført af 
granitkvadre, både ud- og indvendig, på skråkantsokke1, med flere 
oprindelige vinduer: på skibets nordside ét tilmuret og to endnu i 
brug, i kormuren ét, synligt som udvendig niche. Skibet er 
forlænget mod vest, vistnok allerede i senromansk tid, med hugne 
kvadre. På midten af nordre sidemur skimtes endnu den ældste, 
tilmurede kvindedør, medens dens afløser i vestforlængelsen gemmer 
sig bag det senere tilføjede nordre våbenhus (nu ligkapel). På 
sydsiden er ethvert spor af den ældste portal udslettet, medens 
den yngre, i vestforlængelsen, endnu er i brug med retkantede, 
uprofilerede karme. Korets tagværk har bevaret den romanske trærem 
med karvsnit, og skibets spær, ligeledes formentlig af meget 
gammel herkomst, viser en ejendommelig nummerering. Af de mange 
tilbygninger er sakristiet opført af kvadre og munkesten, 
krydshvælvet i det indre; det søndre våbenhus helt af tegl, i det 
indre med faste, murede bænke, fladbuede sparenicher og små, 
skydeskårlignende vinduesglugger; nordre våbenhus af munkesten med 
blændingsgavl; tårnet er opført forneden af kvadre (der navnlig på 
nordsiden er ført højt op) og i øvrigt af munkesten med et muret 
trappetårn ved nordvesthjørnet. I kirkens indre er den romanske 
korbue bevaret, medens kor og skib har bjælkelofter; det hvælvede 
tårnrum åbner sig mod skibet ved en spidsbuet arkade. - Et par 
meget gamle alterstolper, muligvis fra romansk tid, opbevares på 
Nationalmuseet. På det nuværende, murede alterbord, der dækkes af 
forsidepanel med arkadefelter og småsøjler fra omkring 1620, står 
en tavle fra samme tid, i renæssance, opbygget i to stokværk med 
sidevinger og udskårne beslagornamenter og frugtklynger; 
storstykket tredelt ved korintiske prydbæltesøj1er, der indrammer 
midtfeltets nyere korsfæstelsesmaleri. Kalk 1667, med sognepræst 
Peder Jørgensen Jellings navn. To alterstager, båret af små, 
støbte løvefigurer, er skænket 1654 af herredsfoged Christen 
Olufsen Sønderby (hertil hører en gammel lyseslukker med drejet 
skaft). Romansk font af granit; en fontehimmel omkring 1600 
henligger på kirkeloftet. Stort, senmiddelalderlig kricifiks 
hænger på triumfvæggen, med samtidigt korstræ. Den rigt udskårne 
prædikestol, der oprindelig må have haft en anden placering, er 
fra samme tid og værksted som stolen i Borris, der er dateret 
1603; prydbæltesøj1er med bladkapitæler indrammer arkadefelter med 
flankerende hermer og reliefskårne fremstillinger af 
nytestamentlige scener, medens postamentfelterne har 
gammeltestamentlige scener og evangelistbilleder i relief; 
samtidig himmel, ny opgang 1930. I sakristiet opbevares en 
præstestol med panelværk fra 1605 (skåret årstal), hvorpå står 
fire løse evangelistfigurer fra 1600-tallet. Degnestolen i koret 
har skåret årstal 1653, men rummer utvivlsomt ældre bestanddele, 
bl.a. gotisk prægede beslag. Skibets stoleværk har velbevarede 
renæssancegavle, hvoraf en enkelt har skåret årstallet 1616;
stolen ved indgangen har en række gamle, reliefskårne paneler med 
renæssance-bladornamenter i fyldingerne. Mellem kor og sakristi en 
gammel dørfløj fra omkring 1620. På skibets nordvæg hænger et 
stort, barokt epitafium, oprettet 1657 og stafferet 1733 af Maren 
Pedersdatter Stauning og sønnen Jens Jørgen Linvig til minde om,
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at samme slægt havde været "Konserveret i kaldet siden 
reformationen; nu omdannet til series pastorum. Ligeledes på 
nordvæggen: en lille tavle til minde om, at 150 mennesker i østre 
sogn døde under pesten 1603 (jævnfør Skjern og Borris kirker). 
Derunder en mindetavle over en soldat faldet ved Dybbøl 1864. 
Tårnets klokke fra 1638, omstøbt 1913. En lille messeklokke hænger 
i koret. På kirkegården en udslidt gravsten fra 1700-tallet, samt 
en sten lagt over sognepræst Hans Lund, død 1840. En gravsten over 
ovennævnte herredsfoged Christen Olufsen (død 1654) fandtes endnu 
i mands minde ved kirken, men er senere forsvundet.

STAUNING kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Jørgen Raunkjær og 
Anna Mathea Lauridsen, se side 397. 
Bryllup mellem Kristian Rahbæk og 
Dagny Raunkjær, se side 554.
Bryllup mellem Christian Møller Christensen og 
Maren Jensen, se side 1374.

Om STORE-MAGLEBY kirke:
På den sydlige del af Amager har der i landsbyen Magleby siden 
mid
delalderen ligget en kirke. Ifølge en sandstensplade på nordmuren 
ombyggedes kirken 1611, og da mange hollændere boede på egnen, 
blev
kirken opført i nordhollandsk stil. Man kan ved byen Gaast nær 
Zuidersøen se en kirke, hvis bygningsstil ligner den nuværende 
store, hvidkalkede kirke med blåsort tegltag.
En ombygning skete i 1731, og korpartiet fik glasmosaikker i 1938. 
Af kirkens inventar skal den romanske granitfont have stået i den 
oprindelige kirke. På den nordlige væg er efter en istandsættelse 
i
1960 anbragt en nyrenæssance-altertavle med skriftfelter. Nogle af 
disse er dog gået tabt.
For sognepræst C. F. Schmitto, der døde 1832 og var den sidste, 
der
prædikede på hollandsk, er afsløret en mindesten på kirkegården. 
Her er også af admiral J. C. Krieger rejst et sandstensmonument 
med 
en knækket søjle over 25 orlogsgaster, der faldt 20. oktober 1808 
ud for Falsterbo. Ved mindet lægger søværnet hvert år på dagen en 
krans. (K: Familie Journalen).

STORE-MAGLEBY kirke er omtalt ved;
Bryllup mellem Jens Frid Larsen og 
Anne-Mette Bech Poulsen, se side 338.

Om STRELLEV kirke:
Kirken består af kor og skib fra romansk tid med sengotiske 
tilbygninger, vesttårnet, forhøjet og ombygget 1918, samt våbenhus 
i syd. Kor og skib opført i to tempi, idet byggematerialet i koret 
og ca. 3 m af skibets østlige del er sat af rå kamp med 
granitkvadre ved hjørnerne, over en skråkantsokkel, mens det 
øvrige er granitkvadre på en højere og grovere sokkel med hulstav. 
Koret har valmtag, skibets østgavl er nymuret, dets vestgavls 
inderside af små rullesten. Af oprindelige detaljer er den 
retkantede syddør i brug, norddøren tilmuret, mens karmsten og 
overligger ses. Korets slanke nordvindue er bevaret, mens et 
lille, bredere midt i skibets nordmur er blændet. Korbuen, med 
profilerede kragbånd, er udvidet. Det lave våbenhus i syd, hvortil
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der nu ikke er nogen naturlig adgang gennem kirkegårdsdiget, er af 
munkesten og marksten. Det har fladbuet dør i spidsbuet, falset 
spejl samt fladbueblændinger i gavlen. Langmurene har fladbuede 
spareblændinger, hver med et lille vindue; fladt loft. Tårnet, af 
munkesten over et granitskifte og overpudset, har opgang i en 
munkestensforlængelse på skibets nordside, med fladbuet dør i 
spidsbuet spejl. Vest- og sydmuren nymuret med små sten 1918, 
østgavlen delvis. Indvendig har skibet bjælkeloft, Koret hvælv med 
trekløverformede ribber, der løber helt ned til gulvet, og som i 
issepunktet danner en rude. Tårnets krudshvælv har retkantribber.
- Kirken hovedrestaureredes 1945 ff. (arkitekt Marinus Andersen).
- Romansk alterbord af granitkvadre med udkragende, retkantede 
dæksten, i hvis helgengrav der 1918 fandtes en blykapsel. 
Alterbordspanel i renæssancestil med beslagværksfrise. Altertavlen 
er ifølge Pontoppidans Atlas (V. 741) sammen med lektoriestolen 
bekostet af Christen Vind til Endrupholm og fru Margrete Rantzov. 
Tavlen, med skåret årstal 1595, har i storfeltet oliemaleri på 
lærred 1885 af Kristus hos Maria og Martha, signeret Anker Lund; 
det øvrige nystafferet 1918 af Johs. Malling. Alterkalk med 
graveret "1745" og spejlmonogram BCSJK for herredsfogden til 
Østergård og hustru, jævnfør dåbsfad, samt stempel for J. I. 
Lindskou, Holstebro. Tilsvarende disk. Oblatæske og vinkande fra 
Bing & Grøndahl og Den kgl Porcelænsfabrik. Høje 
messingblik-alterstager fra sidste halvdel af 1600-tallet med 
hvirvelbukler. Romansk granitfont svarende til Kollerup (Tørrild 
herred, Vejle amt), med dobbeltløver samt båndfletværk på plinten. 
Glat messingdåbsfad, hvorpå graveret: "Bergite Catrina Sal. Jacob 
Knuds(en) Østergaar 1736". Messingkande "Gjort Anno 1931 Frederik 
Bruun. Ølgod". Cylinderformet dåbskande af tin, svarende til Lyne. 
Femsidet fontehimmel med kartuche-topstykke og skåre "Ao. 1634" og 
"C 4". Stort, sengotisk korbuekrucifiks med evangelistsymboler på 
korsarmsenderne; nyere staffering. På skibet nordvæg, 
prædikestolen, af samme mester som altertavlen, har dannet den 
fremspringende karnap i en lektoriestol foran korbuen; 
giverindskriften er delvis bevaret: "Denne predig stuol lod erlig 
og velbørdig Chresten Wind till Endrup hollem byge anno domn. 
MDLXXXXIIII". Stolen, nu anbragt i skibets sydøsthjørne, her i de 
fem arkadefelter "Chresten Vinds" og "Mergrete Ransovs" fædrene og 
mødrene våbener samt Salvator mundi med det skårne årstal (15)92. 
Lektoriestolens forside smykkedes oprindeligt af reliefskårne 
apostelfigurer, der senere anbragtes foran et vestpulpitur. Ved 
restaureringen 1945 ff. (Einar V. Jensen) opstilledes figurerne, 
hvoraf otte er oprindelige, de fire efterskæringer fra 
1700-tallet, i skibets vestende, på nord- og sydvæggen. Præste- og 
degnestol i renæssance, med foldeværksfyldinger fra kirkens 
stoleværk, der desuden smykkedes af akantusbladværk eller 
halvroset over rhombe som i Egvad. Det nuværende stolesæt fra 
1800-tallets slutning. Marmortavle på korets nordvæg over Johannes 
H. C. Buchholtz, sognepræst for Ølgod og Strellev, død 1875, sat 
af menigheden. Orgel, skænket 1904, ved sidste restaurering 
flyttet fra pulpituret ned i tårnrummet. Klokke 1865 fra 
"Stallknecht, Horsens". En Kristusfigur af bly samt to kisteplader 
er opgravet på kirkegården: 1) Herredsfoged i Øster og Nørre Horne 
herreder Knud Jakobsen, død 1738, og 2) madam Birgitte Cathrine 
Christensdatter, død 1750, der anden gang var gift med ovennævnte 
herredsfoged Jakob Knudsen til Østergård (præsteindberetning 
1890). I syddøren ligger en afslidt gravsten, flyttet fra koret, 
over ritmester Augustinus Permoser, død 1704, og fru Ingeborg 
Marie Vognsen, død 1713 (Pontoppidans Atlas).
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STRELLEV kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Thorvald Graungaard og 
Anne Nielsine Raunkjær, se side 7.
Bryllup mellem Hans Bertram Sommer Ravnkjær og 
Kirstine Sørensen, se side 15.
Bryllup mellem Kristian Legaard Nielsen og
Sine (Sisse) Raunkjær, se side 310.
Bryllup mellem Jørgen Rasmussen og
Eleonora (Nora) Kirstine Ravnkjær, se side 383.
Bryllup mellem Richard Jørgensen og
Mette Moesgaard Rasmussen, se side 385.
Bryllup mellem Poul Bach og
Inger Jørgensen, se side 386.
Bryllup mellem Palle Moesgaard Jørgensen og
Elsebeth Olesen, se side 391.
Bryllup mellem Olfert Larsen og
Karen (Musse) Rasmussen, se side 392.
Bryllup mellem Holger Lindy Jensen og
Ellinor Nedergaard, se side 394.
Bryllup mellem Kristen N. Møller (Møller) Kristensen og 
Kirstine Rasmussen, se side 395.
Bryllup mellem Hans Jensen Raunkjær og
Alma Pedersen, se side 396.
Bryllup mellem Aage Højager Kristensen og
Anna Margrethe Raunkjær, se side 400.
Bryllup mellem Ejler Kristian Pedersen og
Gunhild Kristensen, se side 400.
Bryllup mellem Frede Grundalh Boesen og
Anna Øllgaard, se side 789.
Bryllup mellem Hans Christensen og
Ane Kirstine Madsen, se side 861.
Bryllup mellem Kristian Olesen Ølgaard og
Mette Nielsen, se side 877.
Bryllup mellem Jens Brøde Holm og 
Kristine Olesen Ølgaard, se side 880.
Bryllup mellem Jens Kristian Jensen og
End Margrete Olesen Ølgaard, se side 882.
Bryllup mellem Vilhelm Ebler og
Cæcilie Maria Olesen Ølgaard, se side 884.
Bryllup mellem Karl Winter Christensen og
Mathilde Olesen Ølgaard, se side 887.
Bryllup mellem Johannes Olesen Øllgaard og
Ane Kristine Jensen, se side 888.
Bryllup mellem Karl Øllgaard og
Agnethe Alkjærsig, se side 890.
Bryllup mellem Tage Øllgaard og
Ella Holt Sørensen, se side 891.
Bryllup mellem Kresten Cramer Alkjærsig og
Frida Øllgaard, se side 892.
Bryllup mellem Henry Pilgaard og
Minna Kirstine Øllgaard, se side 893.
Bryllup mellem Jens Kastbjerg og
Gudrun Kristine Olesen Øllgaard, se side 896.
Bryllup mellem Sigurd Bernhard Madsen og
Anna Olesen Øllgaard, se side 896.
Bryllup mellem Charles Johansen og
Astrid Øllgaard, se side 898.
Bryllup mellem Christen Møller Christensen og 
Kirstine Sørensen, se side 1337.
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Om SVANNINGE kirke:
Kirken, fordum viet Skt. Nicolaus, er en anselig gulkalket bygning 
med tårn ivest, langhus og to korsfløje. Den ældste kerne er 
skibets vestlige del, som antagelig stammer fra romansk tid, 
opført af kamp, om end der ikke er sikre træk, som kan bevise det. 
I den senere middelalder er kirken ændret til et langhus; det 
formodede romanske kor blev nedrevet og kirken forlængedes mod øst 
i skibets bredde. Materialet i de nye partier var tegl. Samtidig 
blev langhuset dækket af fire fag ottedelte hvælvinger. I koret er 
mure og hvælving i en støbning og opført samtidigt, mens skibets 
tre fag hvælvinger tydelig nok er yngre end de mure, de støtter 
sig til. I sengotisk tid fik kirken yderligere to tilbygninger, et 
nordkapel, til dels af kamp, og et vesttårn. Som kirken nu står, 
er den i det ydre stærkt præget af en ombygning 1837; tårnet blev 
forhøjet og fik et slankt, spåntækt spir mellem 4 kamtakkede 
gavle; kirkens hovedindgang henlagdes til tårnrummet; en søndre 
korsfløj, svarende til nordkapellet blev nyopført; endelig 
ommuredes gavlene på koret og nordre korsfløj, ligesom hele kirken 
blev gulkalket.

Om SÆDDING kirke:
Kirken i Sædding ved Skjern er en lille, velbevaret romansk bygning 
af granitkvadre. Den består af kor og skib samt et senere tilføjet 
våbenhus ved syddøren. I en kvader på nordsiden er udhygget et 
stort mandehoved og en uforståelig runeindskrift. Begge skibets 
døre er bevarede, norddøren dog tilmuret. I kirkens mure ses seks 
romanske vinduer, hvoraf de fem er i brug. Kirkens eneste tilbyg
ning er et senmiddelalderligt våbenhus, opført af munkesten med 
an
vendelse af kvadre. I kirkens indre, der er dækket af bjælkeloft, 
er den smalle, romanske korbue bevaret. På et muret alterbord med 
frontpanel fra slutningen af 1500-tallet, står en fløjtavle fra 
samme tid med stafferinger fra midten af 1700-tallet. Midterfeltets
nadvermaleri er dog fra 1941. Et korbuekrucifiks fra omkring 1500 
hænger på skibets nordvæg. Døbefonten er romansk granit. Prædike
stolen er fra 1624, årstallet er skåret på opgangspanelet. Evange
listmalerier fra 1700-tallet er fremdraget 1941. I korets østgavl 
hænger en unggotisk, skriftløs klokke. (K: Familie Journalen).

SÆDDING kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Allan Råbjerg og
Karin Brørup Hansen, se side 277.

Om SØLLERØD kirke:
Søllerød kirke nord for København er en korsformet langhusbygning 
med tårn mod vest, sakristi mod nord og et våbenhus, der er 
sammen
bygget med nordre korsarm. Den romanske kerne, hvoraf kun skibet er 
delvis bevaret, er hovedsagelig opført af kridtkvadre. Murene er i 
middelalderen forhøjet med munkesten. I den sene middelalder er det 
romanske kor forsvundet og erstattet af en forlængelse mod øst i 
hele skibets bredde. I bygningen er brugt gamle hjørnekvadre fra
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det romanske kor. Tårnet fra 1400 er af munkesten, det samme er 
våbenhuset.
Korsarmene er opført af små. gule sten den nordlige fra 1700, den 
sydlige fra 1769 med et senmiddelalderligt sandstens relief af 
Maria med barnet. Skibets hvælv er fra ca. 1400. Korsarmens flade 
gipslofter blev erstattet med hvælv i 1940. På det murede 
alterbord 
står en fin høj renæssance-altertavle med malet årstal: 1610. 
Granitdøbefonten er romansk. Prædikestolen er fra 1940 og skåret i 
barokstil. Stolestaderne er fra omkring 1660. De 32 bevarede gavle 
stammer fra Morten Snedkers værksted i København.
(K: Familie Journalen).

SØLLERØD kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Hans Albrechtsen og 
Marie (Mie) Poulsen, se side 346.
Bryllup mellem Hans Thygesen og
Susan Adsersen (Jensen) Østergaard Petersen, se side 530.

Om SØNDER-BORK kirke:
Kirken har muligvis været indviet til Vor Frue, hvis alter nævnes 
flere gange i en jordebog fra omkring 1608, og ikke til Skt. Anna, 
af hvem et relikvie skulle være fundet i alterbordet, en beretning 
som imidlertid synes at skulle henføres til anekskirken Nørre 
Bork. Kirkegården hegnes af jorddækkede diger med indgang i øst-, 
sydøst- og i nordøst-hjørnet, sidstnævnte sted med en jernrist 
under lågen. Kirken består af romansk skib med lidt yngre 
vestforlængelse, kor ombygget og forlænget i unggotisk tid, samt 
sengotisk tårn, usædvanligt anbragt på skibets nordside ved 
vestenden. De oprindelige dele af bygningen er opført af tuf og 
granitkvadre på skråkantsokkel med rester af tufstenskirkernes 
karakteristiske udsmykning, lisener og rundbuefriser på konsoller 
på skibets sydside, mens to fag på nordsiden blot har 
retkantsblændinger som i Lydum, hvert med lille, oprindelig, 
blændet vindue. Af de oprindelige, brede, rundbuede døre står den 
nordre som indvendig blænding, mens den søndres stik blot er 
frihugget. Rester af korets præstedør spores. Antagelig i 
sengotisk tid har skibet fået en lille vestforlængelse af 
granitkvadre med munkesten i munkeskifte. Omkring 1300 er koret 
blevet ombygget og forlænget tol to fag og smykket med en 
trappefrise i nord og syd, mens østgavlen over de tre spidsbuede, 
nu udvendig tilmurede, indvendig blændede vinduer, har fået en for 
egnen ret usædvanlig udsmykning med stigende spidsbueblændinger på 
halvsøjler og med savskifte i fodlinien. Det sengotiske 
munkestenstårn har rigt profileret, let spidsbuet dør i nord ind 
til underummet, der fra første færd har tjent som våbenhus. 
Nordsidens første stokværk smykkes desuden af to halvrunde 
blændinger; gavle i øst-vest. Kirken restaureredes 1866. i det 
indre har skibet fladt bjælkeloft, kor og tårn gotiske krydshvælv. 
- Kalkmalede "cirkelstjerner" fra omkring 1500 på sydvæggen samt 
en ulæselig indskrift over korbuen afdækkedes 1920, men 
overkalkedes atter. - Inventaret er istandsat 1920 af Harald Munk. 
Alterbord af munkesten, dækkes af panel fra omkring 1600 med 
rudesmykkede, øvre fyldinger. Sengotisk fløjaltertavle med tre 
figurer i midtskabet, Gud Fader holdende den korsfæstede foran 
sig, flankeret af Maria med barnet og en biskop, i fløjene 
apostlene. Omkring 1600 omdannedes tavlen til en renæssancetavle 
med tilføjelse af fire storsøjler, vinger og topstykke. Endnu 1878 
fandtes enkelte spor af malede figurer baf på altertavlen; under 
restaureringen 1920 læstes her bl.a. årstallene 1556 og 1676. En
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indskrift, "1858 malet af C. Nielsen, C. Vind, I. Pedersen", 
refererer antagelig til en ældre staffering. Alterkalk og disk 
1861, stemplet V. Christensen, København. Små, gotiske alterstager 
på tre dyrepoter, på den enes fodskål indridset bomærke. Oblatæske 
ig vinkande fra Bing & Grøndahl. Romansk granitfont af vestjysk 
type, glatkummet og med store hjørneblade, svarende til Nørre Bork 
og Oddum. Dåbsfad af sydtysk arbejde fra omkring 1550-75 med 
bebudeIsesscene i bunden. Korbuekrucifiks fra omkring 1500, på 
skibets nordvæg. Prædikestol fra 1500'ernes slutning i sydvestjysk 
ungrenæssance med akantusblad-skæringer, ganske svarende til Nørre 
Bork og Hemmet. Stor renæssancehimmel med kartuchetop og 
hængestykker svarende til Lønborgs. Stolegavle i sydvestjysk 
ungrenæssance, en enkelt med skåret "1576"; samtidigt panel, med 
fantasiblomster i fladsnit, under korbuen. Østligste stol i syd 
har gavl med kølbueformet fylding og svejfet topstykke, tidligere 
herskabsstol for Skrumsager med adelsvåben og initialer for Niels 
Pogwisch samt årstallet 1714. Vestpulpitur opført af amtmand Chr. 
Teilmann 1739 og med hans og hans første hustrus malede våbener 
samt guirlandeophængte frugtklaser. Et malet årstal 1790 henviser 
formodentlig til en staffering. Nyere pengeblok. I skibet en 
lysekrone fra omkring 1750 skænket af justitsråd Morten Teilmann, 
samt en nyere efterligning. Orgel fra "Horsens Orgelbyggeri ved M. 
Sørensen". Klokke støbt 1710 af ian Albert de Grave, Amsterdam. En 
mindre klokke fra 1722 ophængt, men omstøbtes til gårdklokke på 
Lønborggaard af den senere kirkeejer Niels Hansen. På klokkestolen 
skåret CT CMR 1724 jf. epitaf. Kalkstensepitaf på skibets nordvæg 
over amtmand over Lundenæs og Bøvling amter Chr. Teilmann til 
Skrumsager m.fl., død 1749, gift 1. med Christiana Marie Reenberg, 
død 1734 (7 børn, opregnet med navn og data), 2. med fru Maria 
Ehrenfelt, f. af Schultz. Under indskrivningstavlen en signatur: 
"BA:SV", formodentlig fra en stenhugger. I Nationalmuseet et 
brudstykke af et epitaf med malet indskrift over ... Jensdatter, 
død 24. april 1671. Gravsten på våbenhusets nordvæg over Niels 
Nielssøn Obeling, død 1634 (?), og på korets sydvæg over 
Augustinus Miller, rektor i Ringkøbing, død 1698, og hustru 
Wibecka Paludan. Gravramme med indskrift over præsten Søren Borris 
og hustru. Under korbuen har været en åben begravelse tilhørende 
præstegården.

SØNDER-BORK kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Ernst Thomsen og 
Krista Gade Graungaard, se side 305. 
Bryllup mellem Theodor Hansen og 
Birgit Jensen, se side 345. 
Bryllup mellem Erik Juhl og 
Connie Tove Stage, se side 1654.

Om SØNDER-BORRIS kirke:
Kirken, viet til Skt. Nicolaus, ligger tæt ved Skjern å, omgivet 
af kampestensdiger, hvori er indbygget en anselig køreport mod 
vest, samt ganglåger mod nord og øst, alle murede, af 
middelalderlig oprindelse og dækkede med blytage. Den anselige, 
blytækkede kirke består af kor, skib, våbenhus mod syd og tårn ved 
vestgavlen. Den romanske kerne, omfattende kor og skib, er opført 
af granitkvadre på skråkantsokkel. Bevaret fra den ældste tid er 
begge de rundbuede portaler med skråkantede kragsten; norddøren 
har længe været tilmuret, men er ved en ny restaurering genåbnet, 
medens syddøren altid har været i brug. Bevaret er tillige både 
korbuen med kragsten, der er hugget for lange til murtykkelsen, og 
fem romanske vinduer mod nord, tre i skibet og to i koret, alle i



J.R.G. Side 2128
Jens Raunkjær Graungaard og slægt

funktion, men noget udvidet i lysningen. På kirkens loft ses 
endnu, 800 år efter dens opførelse, betydelige rester af den 
romanske tagstol. Senere i middelalderen er bygget et våbenhus 
foran syddøren, af munkesten i munkeskifte med rundbuet 
arkadeblænding i sydgavlen og faste, murede bænke i det indre. 
Sengotisk er også det meget høje tårn, hvis spir vokser op bag 
fire spidsgavle af den såkaldte tørninglenske type, der er 
almindelig i egnen om Ribe. Det hvælvede tårnrum åbner sig mod 
skibet med rundbuet arkade. Den øvrige kirke har bjælkelofter. 
Kirkens bygninger er gentagne gange istandsat; et årstal i ankre 
1632 på skibets søndre sidemur må hentyde hertil; endvidere er 
kirken restaureret 1921 ved arkitekt Søren Lemche og 1954 ved 
arkitekt Rud. Gram. - Alterbordet er muret af kvadre og munkesten 
med to helgengrave i pladen. Alterbordspanel fra omkring 1600. 
Stor, rigt udskåret altertavle fra omkring 1625, i to stokværk med 
vinger og topstykke; Storstykket er tredelt ved korintiske 
prydbæltesøj1er med ældre malerier: nadveren i midtfeltet og 
dydeskikkelser i sidefelterne, medens det tvedelte øvre stokværk 
har korsfæstelsen og opstandelsen og topstykket har himmelfarten. 
Barokke alterstager uden indskrift. Når en præsteindberetning fra 
1638 melder, at der dengang på et panel fandtes en indskrift om 
korets opførelse 1510, tænkes der næppe på bygningen, men snarere 
på korets nyindretning med inventar, hvoraf de nuværende præste- 
og degnestole synes at være rester, med smukke, sengotiske 
fiale-tavler. Romansk font af granit, med kubisk formet og rillet 
kumme; udskåret fontehimmel med malet årstal 1623, restaureret 
1953. På skibets nordvæg hænger et stort, unggotisk 
korbuekrucifiks med delvis bevaret korstræ; dets gamle, buede 
bæreplanke med udskårne dragehoveder hænger nu på orgelpulpituret. 
En senmiddelalderlig, skåret figur Maria med barnet, omkring 1500, 
er ophængt på skibets nordvæg. Prædikestol, med opgangsfelter som 
i Stavning kirke samt sidevinger, har malet årstal 1603-04; selve 
stolen har korintiske hjørnesøjler med akantusprydbælter og i 
arkadefelterne reliefskårne profeter og reformatorer (Luther og 
Melanchton), samt i postamentfelterne evangelister og 
gammeltestamentlige scener. På prædikestolen er tillige anbragt et 
par skårne figurer, der hører andetsteds hjemme, en middelalderlig 
engel ved opgangen og på bagklædningen et sengotisk dragehoved, 
noget mindre end de ovennævnte fra krucifikset. Rigt udskåret 
barokhimmel fra midten af 1600-tallet. I skibet findes mange gamle 
stolegavle; de øverste mod syd har skåret årstal 1641. Velbevaret 
pulpitur mod vest, med tralværk, panelfelter og skåret årstal 
1637; i felterne er malet de 12 apostle, udført 1654 af malerne 
Jacob von Molengracht og Jcob Battholomesen. Orgel skænket 1910, 
ændret 1954. Nyt Kirkeskib. Ny series pastorum, malet på en gammel 
låge fra stoleværket, med skåret årstal 1641. På skibets sydvæg to 
mindetavler for faldne i sognet, 1864 (opsat 1877) og 1945. I 
tårnet en skriftløs klokke af tidlig gotisk form. Nyt tårnur, 
skænket 1938. På kirkegården et empiremindesmærke for amtsprovst 
Chr. Joh. Lodberg Krarup, død 1820. En lav gravhøj sydligt på 
kirkegården er efter traditionen kastet over pestdøde 1603.

SØNDER-BORRIS kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Bent Raunkjær og 
Anna Råbjerg Jensen, se side 486. 
Bryllup mellem Knud Petersen Raunkjær og 
Johanne Marie Rindum, se side 489.
Bryllup mellem Hans Christian Tang Jørgensen og 
Lilly Anine Kristensen, se side 635.
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Om SØNDER-FELDING kirke:
Kirken i Sønder Felding i Vestjylland består af romansk kor og 
skib
samt et våbenhus, vistnok fra reformationstiden, og et tårn fra 
1909. Den romanske bygning er opført af granitkvadre med den 
oprindelige norddør i brug, mens syddøren er tilmuret med små 
sten.
Indvendig er væggene til dels beklædt med granitkvadre, og rummene 
dækkes over alt med bjælkelofter. I skibets vestgavl er indsat en 
billedkvader med et hoved i relief, omgivet af indristede ornamen
ter. Det nye tårn har gavle øst-vest. Alterbordet dækkes af et 
panel fra sidste fjerdedel af 1500-tallet. Altertavlen er en 
lutheransk fløjtavle i tidlig renæssance, opsat 1575 af Mogens 
Juel
til Juellingsholm og Else Skovgaard. I midtfeltet et naivt nadver
maleri fra midten af 1700-tallet. En sengotisk degnestol har gavle 
i gennembrudt billedskærerarbejde, smukt stafferet i guld og rødt. 
Døbefonten er romansk granit med glat, halvkugleformet kumme. 
Prædikestolen er et interessant arbejde i sengotik, opsat 1558 af 
Hartvig Skram og Kirsten Skovgaard. (K: Familie Journalen).

SØNDER-FELDING kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Carl Christoffer Frandsen og 
Kirsten Christensen, se side 1372.
Bryllup mellem Jens Jørgen Pedersen og 
Kirstine Frandsen, se side 1372.
Bryllup mellem Niels Christian Nielsen og 
Karen Frandsen, se side 1373.

Om SØNDER-NISSUM kirke:
Den ret anseelige kirke består af kor og skib fra romansk tid, 
tårn mod vest og våbenhus mod syd. Kor og skib er af granitkvadre 
på sokkel med skråkant. Af de oprindelige vinduer er bevaret et i 
korgavlen (blændet) og tre i kirkens nordside; i 
vinduesoverliggerne er der allerede ved opførelsen hugget falske 
fuger. Begge døre er bevaret i tilmuret stand; indgangen er nu i 
vest gennem tårnet. Korbuen, med profilerede kragsten, er bevaret. 
Kor og skib har fladt loft, skibets med en tarvelig 
pladebeklædning fra 1907. I senmiddelalderen tilbyggedes det 
slanke vesttårn, af kvadre og munkesten, med blændingsgavle mod 
nord og syd (på sydgavlen et kors). Tårnrummet, med fladt loft, 
tjener nu som forhal. Ved korets sydside spores en nu nedrevet 
udbygning. Våbenhuset foran syddøren (nu ligkapel) er en 
murstensbygning fra begyndelsen af 1800-tallet. Skibets sydside og 
tårnet er hvidkalket, kirken har blytag, våbenhuset dog tegl. - 
Romansk alterbord af granitkvadre med en hulkel foroven og 
forneden. Fløjaltertavle af lutherransk type fra 1587, oprindelig 
givet til Stadil kirke af Ove Vognsøn til Søndervang. I midten et 
maleri fra 1845 (nadveren), på fløjene oprindelige fremstillinger 
af bebudelsen, Jesu fødsel, gravlæggelsen og opstandelsen 
(restaureret 1923). Nyere messingalterstager. Et par stager af 
udpuklet messingblik opbevares i Nationalmuseet. Romansk 
granitdøbefont af vestjysk type. Dåbsfad af tin. Prædikestol, med 
lydhimmel, i renæssancestil fra begyndelsen af 1600-tallet. I 
felterne malerier af evangelisterne; den oprindelige stafering er 
genfremstillet 1926. I degnestolen to gavle fra 1744, de øvrige 
stolegavle er nyere efterligninger. En krucifiksfigur er fra tiden 
omkring 1700. I skibets vestende et pulpitur med et orgel på 6 
stemmer (M. Sørensen, Horsens). Kirkeskib. Senmiddelalderlig 
klokke uden indskrift. Et unggotisk korbuekrucifiks og en
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sengotisk Mariafigur opbevares nu i Ringkøbing Museum (efter 
sagnet skal figurerne stamme fra den nedenfor omtalte Kabbel 
kirke. I tårnet en gravsten over forpagter på Udstrup Peder 
Christensen Brølund, død 1758, med 2 hustruer. På kirkegården, der 
hegnes af høje diger, lagdes 1868 en støbejernsplade til minde om 
1700 engelskmænd, som omkom ved 2 engelske krigsskibes stranding 
ved Fjand 24/12 1811; 24 af dem er begravet i en høj på 
kirkegården.

SØNDER-NISSUM kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Karl Bent Nielsen og 
Ketty Graungaard, se side 268.

Om SØNDER-OMME kirke:
Den usædvanlige lange kirke (kaldet "Lange Maren") består af 
romansk kor og skib, vestforlængelse vistnok fra 
reformationstiden, tårn i vest fra renæssancetiden og moderne 
våbenhus mod syd. Den romanske bygning er opført af gennemgående 
usædvanlig store granitkvadre på skråkantsokkel. I flere af 
kvadrene er der stenhuggerfelter. Begge de oprindelige, retkantede 
døre ses tilmuret. I korets østmur og skibets nordmur er der 
genåbmede rundbuevinduer, og fragmenter af vinduesmonolitter er 
indsat i tårnets murværk. Indvendig står korbuen, der har 
skråkantsokkel og enkelt men forskelligt profilerede kragbånd. 
Både kor og skib har bjælkelofter. Uvist når, men sandsynligvis 
kort efter reformationene er skibet forlænget mod vest med 
granitkvadre, der muligvis hidrører fra den nedbrudte kirke i 
Østergård, og 1622 lod fru Anne Grubbe til Juellingsholm tårnet 
opføre (bygningsindskrift med versaler på stor granitkvader i 
vestforlængelsens vestmur). Tårnet har oprindelig forneden stået 
åbent mod syd, vest og nord ved store rundbueåbninger, som nu er 
tilmuret med undtagelse af en dør mod vest. Ved istandsættelse 
1949 iagttoges rester af udvendig malet dekoration i form af store 
skiver. Overdelen der har gavle i øst-vest er ommuret i 
1700-tallet, da der også på kor og skib tilføjedes nogle skifter 
mursten. Fra 1700-tallet var også det tidligere våbenhus med lille 
pilasterportal og bred, fladbuet dør til skibet. Det er imidlertid 
1949 helt ombygget og har nu glat gavl. Kor og skib har blytag, 
tårn og våbenhus tegltag. - 1949 iagttoges meget slet bevarede 
kalkmalerispor på korets nordvæg. - På alterbordet,der er muret af 
små mursten, står kun et enkelt trækors. Romansk granitfont, glat 
kumme med mundingsprofil og rund fod med hjørneknopper, vestjysk 
type. Sydtysk fad omkring 1550-75, omgjort 1899 af sognepræst E. 
H. Thyssen. Elegant prædikestol i høj renæssance 1596 med koblede, 
joniske hjørnesøjler og glimrende relieffer af syndefaldet, 
korsfæstelsen, opstandelsen og himmelfarten. Den er bekostet af 
Jens Juel til Juellingsholm og bærer dennes forældrevåben. 
Kirkeskib, tremastet bark, af ny dato. Klokke 1893, støbt af 
Allerup; den tidligere var støbt 1734 af Laurentz Strahlborn i 
Lübeck. - Under koret en tømt gravkælder for ejerne af 
Juellingsholm. I våbenhuset to itubrudte gravsten for Jørgen 
...søn, død 1627, og Gunvor Kristensdatter, død 1626. Desuden 
udslidte barokgravsten, en i våbenhuset, en i tårnet. Udvendig i 
skibets nordmur meget stor, let trapezformet granitsten med 
initialer i hjørnerne MS - HJ - IV - ??.

SØNDER-OMME kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Aage Karlo Sonne og 
Bodil Katrine Gejl, se side 961. 
Bryllup mellem Peter Hansen og
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Johanne Gejl, se side 962. 
Bryllup mellem Svend Gejl og 
Elna Hansen, se side 963.
Bryllup mellem Lambert Andersen og
Grethe Gejl, se side 965.
Bryllup mellem Alfred Ferdinand Christensen og 
Inger Kirstine Kristensen Gejl, se side 1388.

Om SØNDER-VIUM kirke:
Kirken ligger lidt nordøst for landsbyen, på et mod øst svagt 
hældende terræn. Den består af kor og skib fra romansk tid, 
sengotisk tårn i vest samt våbenhus foran syddøren. De romanske 
bygningspartier er opført af granitkvadre på skråkantsokkel; over 
loftet ses de oprindelige gavle af små og store marksten. Den 
retkantede syddør er i brug, den tilsvarende nordlige tilmuret 
udvendig og indvendig blændet. Kun skibets østligste, oprindelige 
vindue i nord er i brug, det vestlige ødelagt af et nyt vindue. 
Tilmuret er et vindue i korets nordmur med monolitte over- og 
underliggere samt korgavlens cirkulære vindue, dannet af to 
sammenstødende kvadre. I syd, lige øst for våbenhustaget og 
ødelagt af dette, findes overliggeren til et romansk vindue, der 
ses (tilmuret) fra loftet. En overligger samt to karmsten er 
indsat i tårnets nordmur. Den lille korbues kragbånd har skråkant 
på undersiden. Tårnet, af kvadre forneden, munkesten foroven, har 
gavle i øst-vest prydet med savskiftefriser samt mange bomhuller. 
Opgnag i nord gennem fladbuet dør i spidsbuet spejl i 
munkestensforlængelse til skibets vestende. Det vistnok yngre 
våbenhus er af rå marksten og munkesten og overkalket. Det har 
nyere falsgesims, fladbuet dør, lille vindue i øst samt fladt 
træloft; gavlspidsen ommuret med små sten. Hele kirken synes 
samtidig overhvælvet med krydshvælv, der har retkantribber og kun 
svagt spidse skjold- og gjordbuer. - Under kirkens 
hovedrestaurering 1961 (arkitekt Rolf Graae) blotlagdes et gulv af 
røde fliser og munkesten i skibets sydside samt ved hver af 
skibets døre en blystøbergrube. - Inventaret istandsattes 1945 af 
Einar V. Jensen. - Oprindelig alterbord af tilhugne tufblokke om 
en kerne af marksten i mørtel og med delvis bevaret dækplade af 
granit. Alterbordspanel af fyr, fra 1500-tallets slutning, med 
fintskåret, symmetrisk akantusbladværk, nu ligesom oprindeligt 
uden farver. Høj renæssance-altertavle med oprindelig staffering, 
rimeligvis fra 1652 (malet årstal på postamentfelt), udført af 
"apostelmaleren" fra Tjæreborg. I midtfeltet nadveren, flankeret 
af Jesu bøn i Gethsemane og Judaskysset, i topfeltet Golgatha. 
Alterkalk og disk ifølge indskrift skænket 1698 af salig Knuth 
Henrich Galtis arvinger, fod, knop og skaft stammende fra en ældre 
kalk, fra omkring 1600. Altertavle og oblatæske fra Den kgl. 
Porcelænsfabrik og Bing & Grøndahl. Høje, sengotiske alterstager, 
den ene, med graveret bomærke på fodskålen, måske en yngre 
efterligning. Romansk granitfont af den vestjyske, glatkummede 
type, dog uden tovstav. Stort, glat messingdåbsfad, under bunden 
graveret Fr. VII's monogram og gørtlerens stempel CKF. 
Messingkande 1949. Legemsstort, unggotisk krucifiks (bredere end 
korbuen), nøje svarende til Janderup, på samtidigt korstræ, hvori 
der ved restaureringen 1956 (Einar V. Jensen) konstateredes 
udstemninger, muligvis for et stykke, der kan have dannet 
cirkelbue omkring korsskæringen. Nyskårne arme og flere detaljer 
(billedskærer Jacob Hasholt). Farveistandsat ; på skibets nordvæg 
prædikestol 1616 (skåret årstal) med fem storfelter, hvori naive 
relieffer af Kristus på korset og de fire evangelister samt på 
hjørnerne stor-næsede og -øjede hermefigurer.
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Renæssance-præstestol i korets sydvesthjørne. Nye stolestader. Det 
forrige stoleværk var i ungrenæssance og svarede til Egvad og 
Oddum. Begge indgangspaneler i syd dog bevaret; det østre med 
reliefskåret indskrift: "io herre gud i hud du vilt saa ske din 
vilie/W. mit hob til gud alene (An)no 1600". En tilsvarende 
panelstump i nord under tårnbuen. Nyere lysekroner. Orgel fra 
"Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen", givet 1923 af Peder 
Simonsen og hustru, Sdr. Vium. Klokke med minuskelindskrift 1444, 
svarende til Henne, nok udført af den nederlandske (?) klokkestøber 
Klaves ligesom Lyne.

SØNDER-VIUM kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Frede Øllgaard og 
Gerda Sørensen, se side 793.
Bryllup mellem Peder Øllgaard og
Ninna Sørensen, se side 793.
Bryllup mellem Svend Aage Nielsen og 
Margit Andersen, se side 1609.

Om SØNDERBY kirke:
Sønderby Kirke på vestfyn er i sine oprindelige dele, kor og skib, 
af rå kamp med hjørnekvadre. I senmiddelalderen blev kor og skib 
forlænget og overhvælvet, på skibets sydside rejstes et stort 
kapel, og mod vest byggedes et tårn. Tilbygningerne er af munke
sten, nederst i tårn og kapel dog af rå kamp. Alle gavle har 
blændinger og glatte gavle. Et våbenhus ved norddøren er nedrevet 
og erstattet af et nyt ved sydsiden. Alterbordet skjules af et 
panel, der sikkert er samtidigt med altertavlen fra ca. 1600. 
Tavlen kronedes førhen af et orgel, der blev fjernet i 1977. På 
postamentets sidefelter er malet: "Dette hellige Guds Huus har Her 
Conferensraad Niels Ryberg ladet reparere og opmahle overait Anno 
1783" samt: "Niels Jacobsen, Præst og Kirkeværge, da denne Alter
tavle blev gjordt Anno 1600". En naiv renæssance-døbefont af træ 
er
af samme type som i Nyborg. Prædikestolen er i renæssance fra ca. 
1600. Fire af de nye bænkeraders gavle er fra 1537, nogle af de 
ældste i landet. Orglet står på et pulpitur, indrettet af omtalte 
Niels Ryberg. (K: Familie Journalen).

SØNDERBY kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Arne Oskar Nielsen og 
Kirsten Marie Madsen, se side 1114. 
Bryllup mellem Poul Nielsen og 
Inger Marie Johannesson, se side 1118. 
Bryllup mellem Svend Madsen og 
Anna Marie Jeppesen, se side 1124.
Bryllup mellem Ove Pedersen og 
Marianne Madsen, se side 1128.
Bryllup mellem Peder Sten Madsen og
Lone Moth Iversen, se side 1129.

Om SØVIND kirke:
Søvind Kirke ved Horsens Fjord består af romansk kor og skib med 
sengotisk tårn og våbenhus mod syd. Den romanske bygning er opført 
af granitkvadre og enkelte frådsten. Den oprindelige syddør er i 
brug, men ellers er alle romanske muråbninger forsvundet. I 
sengotisk tid, formentlig efter 1500, fik kirken hvælvinger, og 
samtidig rejstes tårnet af munkesten. Tårnets østgavl har bevaret 
en blændingsdekoration, bestående af fire højblændinger. 
Våbenhuset
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er også sengotisk men rejst af kampesten. Den glatte gavl er dog 
af
små mursten. I renæssancetiden, formentlig omkring 1600, er 
korgavlen helt bygget om og har indvendigt to rundbuede nicher. 
Altertavlen er I senbarok med uskårne figurer af Kristus med 
verdenskuglen og Moses med lovens tavler samt et maleri af 
nadveren, udført 1723. Døbefonten er romansk granit med glat, lige 
kumme på arkadefod. Prædikestolen er i enkel ung-renæssance fra 
1575 med panelværk i barok fra midten af 1600-tallet. Det anselige 
kirkeskib, en model af skonnerten "Søridderen", er af nyere dato. 
(K: Familie Journalen).

SØVIND kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Niels Raunkjær og 
Britta Pedersen, se side 541.
Bryllup mellem Martin Søndergaard og
Anne Kathrine (Trine) Raunkjær, se side 553.
Bryllup mellem Thomas Bertel Tranberg og 
Gerda Sørensen, se side 1670.

Om TAMDRUP kirke:
Kirken i Tamdrup vest for Horsens synes viden om og har kunnet 
benyttes som sømærke på Horsens fjord. Den er en af landets aller 
ældste og ejendommeligste stenbygninger, nært beslægtet med Vor 
Frue kirke i Roskilde, men med ældre træk, der gør en datering til 
midten af 1100-årene rimelig.
Kirken kan ikke være planlagt som almindelig sognekirke. Langt 
større magter, måske kongelige, har stået bag dens opførelse. Nu 
præges bygningen af en gennemgribende ændring, foretaget i senmid
delalderen. De gotiske former blev respekteret under en hovedre
staurering i 1933-34.
Bygningen består af kor, treskibet langhus, et stateligt tårn og 
et
våbenhus. I kor og skib er betydelige rester af de oprindelige 
mure
af frådsten og nogle steder af al. Frådstenen er måske brudt i et 
leje i bakken lige syd for kirken.
Forgyldte kobberrelieffer med legenden om Harald Blåtands dåb er 
anbragt på det sengotiske alterbords forside. De er kopier, origi
nalerne findes på Nationalmuseet. De er fra omkring 1200 og vidner 
om kirkens betydning. (K: Familie Journalen).

TAMDRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Peder Højgaard Petersen og 
Lydia Wedel-Friis, se side 651.

Om TARM kirke:
Filialkirken (til Egvad) i Tarm er opført 1912 efter tegninger af 
arkitekt Vilhelm Ahlmann og består af skib og kor i ét, det sidste 
med tresidet afslutning, samt tårn med pyramidetag. Hele bygningen 
undtagen tårnets overdel er hvidkalket og bærer tegltag.
Altermaleri forestillende den barmhjertige samaritan af A. Moe 
1912, fra hvilket år hovedparten af inventaret stammer. Kirkeskib: 
tremastet skonnert fra 1938.

TARM kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Henry Eckhard Poulsen og 
Else Sørensen, se side 627.
Bryllup mellem Clemen Olesen og 
Inger Anna Pedersen, se side 1142.
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Bryllup mellem Kristen Majbjerg Poulsen og 
Maren Vigh Christensen, se side 1379.

Om THORSTRUP kirke:
Torstrup Kirke ved Varde består af apsis, kor og skib fra romansk 
tid samt et senmiddelalderligt tårn mod vest og et nyere våbenhus 
mod syd. I kirkegårdens diger er der fundet jernslaggeblokke og 
halvfærdigt jern fra oldtidens jernudvinding. Kirkens oprindelige 
materiale er hugne granitkvadre, i nordmur og gavle erstattet af 
marksten. Apsis har halvkuppelhvælv under et romansk tagværk. Kor 
og skib har fladt bjælkeloft. Det senmiddelalderlige tårn er af 
munkesten med pyramidespir og hvælvet underrum, våbenhuset af 
granitkvadre med et solur fra 1786 på sydgavlen. Apsis smykkes af 
freskomalerier af Stefan Viggo Pedersen. Det nye granitalterbord 
smykkes af barokke alterstager, der har afløst altertavlen fra 
1898. Før denne anvendtes en udsavet trætavle i rokokostil, nu på 
Nationalmuseet. Den romanske granitdøbefont er af vestjysk, glat- 
kummet type. Prædikestolen er i renæssancestil, men er antagelig 
fra ca. 1700. På skibets nordvæg er en mindetavle over Niels 
Jensen, født 1768 af fattige bønder og død 1772 som plejesøn af A. 
C. Teilmann til Nørholm. Dertil flere gravmæler over slægten 
Teilmann samt tidligere tiders præster. (K: Familie Journalen).

THORSTRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Laurids Pedersen og
Anne Kirstine (Nina) Horsbøl Raunkjær, se side 474. 
Bryllup mellem Niels Aage Kristensen og
Margrethe Mathilde Raunkjær Pedersen, se side 474. 
Bryllup mellem Aksel Kristensen og
Gerda Marie Kristensen, se side 1340.
Bryllup mellem Aage Pedersen og 
Elise Kristensen, se side 1341.
Bryllup mellem Johannes Christensen og 
Johanne Anthonsen, se side 1343.
Bryllup mellem Frederik Horsbøll og 
Mette Kirstine Kirstine Urup, se side 1541. 
Bryllup mellem Ib Søren Søndergaard og 
Maren Horsbøl, se side 1542.
Bryllup mellem Frederik Horsbøl Søndergaard og 
Kirsten Marie Christensen, se side 1543.
Bryllup mellem Svend Aage Attermann Larsen og 
Petrea Kristine Søndergaard, se side 1544.
Bryllup mellem Henning Andreasen og 
Kirsten Marie Larsen, se side 1545.
Bryllup mellem John Hansen og 
Kristiane Terkildsen Søndergaard, se side 1547.
Bryllup mellem Harry Børge Jeppesen og 
Magda Horsbøl Søndergaard, se side 1549.
Bryllup mellem Jens Vilhelm Kristensen og 
Mette Kirstine Marie Søndergaard, se side 1552.
Bryllup mellem Kristian Karl Kristensen og
Ida Sofie Søndergaard Christensen, se side 1576. 
Bryllup mellem Aage Vilfred Jensen og 
Edith Marie Kristensen, se side 1578.
Bryllup mellem Gunnar Kristensen og 
Gerda Johnsen, se side 1579.
Bryllup mellem Rudar Georg (Berg Hansen) Ruteig og 
Lily Kristensen, se side 1581.
Bryllup mellem Karl Tusborg og
Ane Marie Søndergaard, se side 1585.
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Bryllup mellem Ejner Søndergaard Tusborg og 
Anna Frahm, se side 1586.
Bryllup mellem Thomas Christian Pedersen og
Kirstine Benedikte Emilie Søndergaard, se side 1591. 
Bryllup mellem Hans Peder Pedersen og
Kathrine Mathilde Søndergaard, se side 1596.
Bryllup mellem Frands Ebbe Sørensen og
Sidsel Horsbøl, se side 1604.
Bryllup mellem Frederik Horsbøl Jørgensen og 
Petrea Kristine Bennetsen, se side 1628.
Bryllup mellem Arne Horsbøl Jørgensen og
Anna Marie Hansen, se side 1636.
Bryllup mellem Niels Kjærsgaard Andersen og 
Ketty Horsbøl Jørgensen, se side 1636.
Bryllup mellem Christian Jensen og
Mette Horsbøl, se side 1696.
Bryllup mellem Christian Thomsen Jessen og 
Anna Johanne Marie Horsbøl, se side 1697.
Bryllup mellem Niels Horsbøl og
Inger Marie Terkildsen, se side 1708. 
Bryllup mellem Abel Nielsen og 
Metha Kirstine Marie Horsbøl, se side 1711. 
Bryllup mellem Niels Horsbøl Nielsen og 
Bodil Laura Jørgensen, se side 1713. 
Bryllup mellem Jens Kristian Laugesen og 
Poula Kathrine Hollænder, se side 1727. 
Bryllup mellem Helge Armose Bonde og 
Karen Margrethe Laugesen, se side 1727.

Om TISTRUP kirke:
Kirken, der ligger midt i Tistrup, er hegnet af et stendige, hvori 
der er fundet mange slaggeblokke fra jernudvindingen i oldtiden. 
Murede kirkegårdsindgange i syd og vest med aftrappede 
granitplader og kugle, fra 1700-tallets sidste halvdel. Kirken 
består af romansk kor og skib, senmiddelalderlig tårn i vest samt 
i sy et våbenhus stærkt ombygget 1925. Kor og skib er over en 
skråkantsokkel opført af granitkvadre, korets østmur samt knap 2 m 
af de tilstødende langmure dog ommuret med små sten, antagelig af 
A. C. Teilmann 1770 (smedejernsinitialer og årstal på korgavl). Nu 
intet spor af norddøren, der endnu i 1886 havde bevaret sin 
retkantede overligger svarende til syddøren, der ødelagdes 1925. 
Oprindelige, udvendig blændede vinduer ses i korets nordmur og 
midt i skibets sydmur, mens kvadre fra to romanske vinduer er 
indsat i hver af det ombyggede våbenhus' langmure, det østre med 
skråfas på de tre øvre sider, en udformning der jævnligt 
forekommer på Vardeegnen. Oprindelig, rundbuet korbue med 
krumhugne kvadre og retkantede kragbånd samt skråkantsokkel. Den 
vestlige del af skibets murstensmur i nord, der mangler sokkel, er 
muligvis en sen vestforlængelse. Senmiddelalderlig tårn, af 
munkesten, men ommuret i de øvre partier, antagelig 1740 
(smedejernsårstal i syd). Adgang i nord ad en fritrappe til 1. 
stokværk gennem en oprindelig, fladbuet dør. Pyramidetag med den 
Teilmannske trane som vejrfløj. Våbenhuset, ombygget og stærkt 
udvidet under restaurering 1925 (arkitekt Aa. Bugge), var 
oprindelig af munkesten men omsat med kvadre fra skibets sydmur; i 
gavlen et solur fra 1785. Hele kirken er overhvælvet med 
tilsyneladende samtidige, ret sene hvælv fra omkring 1600, der har 
retkantribber, med tilsvarende vederlagskragbånd, på falsede 
hjørnepiller. I skibets mellemste hvælv spor efter kalkmalerier, 
muligvis de i pontoppidans Atlas V. 736 omtalte fædrene og mødrene
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våbner for Niels Krag (til Agerkrog). - Alterbordet, af 
jernalkvadre afsluttet af et rulskifte munkesten, er antagelig 
omsat i renæssancetiden. Nyere alterbordspanel i renæssancestil. 
Altertavlen er et maleri, fra 1898, Kristus på søen, signeret 
"Jul. Paulsen, Copi af H. Agersnap" i søjleramme fra 1934 
(arkitekt Aa. Bugge). På tårnets sydvæg hænger den tidligere 
altertavle, svarende til torstrups, med veludførte malerier 
signeret "Andr. Windfeld Fee. 1764", midtpå nadveren, flankeret af 
Moses og Aron og øverst Jesu bøn i Gethsemane, alt indfattet i 
rokokoværk. Alterkalk og disk 1796 udført af Bendix Gijsen, 
København. Vinkande og oblatæske, sorte med guldkors, fra Den Kgl. 
Porcellænsfabrik. Små renæssancealterstager fra 1600-tallets 1. 
fjerdedel, med spor efter tre fødder. Alterskranke med 
støbejernsbalustre, fra 1800-tallets slutning. Romansk 
Granitdøbefont af den vestjyske, glatkummede type med 
hjørneknopper på foden. Dåbsfad som i Horne, "L. Frølich pinx. L. 
Viet sculp. 1857". Messingkande 1917, af F. Bruun. Velskåret 
prædikestol ifølge skåret indskrift skænket 1611 af "Nels Krag". 
Under pilasterbårne arkader relieffer af evangelisterne 
flankerende opstandelsesscenen. Samtidig underbaldakin og himmel, 
hvis kartuchetopstykker bærer våbner for giveren og hans frue samt 
for Hans Lange og Karen Strangesen til Nørholm. Den oprindelige 
snedkerstaffering dækket af nystaffering 1940 ved kirkemaler 
Stenholdt-Jensen. Stolestader fra omkring 1874 svarende til 
Hornes, efter tegning af arkitekt Chr. Hansen. Nygotisk præstestol 
i korets nordvesthjørne. Orgel med 8 stemmer, udført af "A. C. 
Zachariasen, Aarhus", og pulpitur fra 1925 opsat over 
indgangsdøren i syd. Lysekroner fra 1933. Klokke omstøbt 1911 af 
Christiansen & Schjønning, Åbyhøj pr. Århus. Den forrige var støbt 
1853 af P. P. Meilstrup, Randers. En tidligere klokke havde 
Stephan Ehrenfeld til Nørholm ladet omstøbe 1730. Mindetavle af 
træ opsat 1851 af sognets beboere over fem faldne fra sognet i 
krigen 1848-50; på tårnets nordvæg. Fronem gravsten af sort 
kalksten, med portrætfigurer, udhugget 1592, over Dorte Daa og 
hendes to mænd, Otte Clausen til Nørholm, død i Ribe 1571, og Ove 
Juul til Keldgaard, samt en søn og to døtre af 1. ægteskab. I 
korets nordvæg. Et hvælvet gravkammer midt under koret har tilhørt 
de ovennævnte eller Niels Krag til Agerkrog, død 1650, og hustru 
Jytte Høeg, der ifølge Pontoppidans Atlas skal være begravet i 
kirken.

TISTRUP kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Hermann Marius Hansen og 
Sørine Kristensen, se side 953.
Bryllup mellem Aksel Hammelsvang og 
Karen Brørup, se side 1172.
Bryllup mellem Harald Christensen og 
Agnete Søndergaard Christensen, se side 1565. 
Bryllup mellem Ejnar Toft og
Gudrun Søndergaard Christensen, se side 1570. 
Bryllup mellem Vagn Edmund Hansen og 
Kristiane Østergaard Horsbøl, se side 1718. 
Bryllup mellem Jørgen Eriksen og 
Karoline Horsbøl, se side 1720.
Bryllup mellem Arndt Gade og 
Esther Østergaard Horsbøl, se side 1722. 
Bryllup mellem Anton Jørgensen og 
Karen Horsbøl, se side 1725.
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Om TJØRRING kirke:
Den højtliggende kirke (viet Johannes Døberen, sammenlign klokke) 
består af romansk kor og skib med sengotisk tårn mod vest. Den 
romanske kirke er opført af granitkvadre på dobbeltsokkel, karnis 
over skråkant. Begge de retkantede døre ses tilmuret, og desuden 
er der to tilmurede vinduer,- ét i skibets sydvæg, ét i koret mod 
nord. I korets sydmur er der et lavtsiddende, af to monolitter 
dannet "spedalsk-vindue", der ikke ser ud til at være oprindelig. 
I skibets sydmur er der foruden flere kvadre med stenhuggerfelter, 
én med et meget smukt indristet kors, mellem hvis arme, som udgår 
fra et kvadrat, der er volutformede ornamenter. Indvendig står den 
runde korbue med skråkantprofilerede kragbånd. Skibet har 
bjælkeloft, og i koret er der i sengotisk tid indbygget et 
krydshvælv på skjoldbuer. Det sengotiske tårn, der er opført af 
munkesten, genanvendte kvadre og kampesten, har krydshvælvet 
underrum, der er indrettet som våbenhus, idet den spidse tårnbue 
er udmuret med en retkantet dør. En meget lav, fladbuet dør i 
rummets nordøsthjørne fører til trappetårnet. Tårnets murværk er i 
vid udstrækning skalmuret, men endnu står dog nordgavlen med seks 
skråt afskårne højblændinger og synligt fodtømmer. Ved 
reformationstiden er der i skibets nordside indsat store 
fladbuevinduer, mens sydsidens er fra slutningen af 1800-tallet, 
da også korets gavltop blev ommurét med små mursten. Med 
undtagelse af koret, der har tegltag, er bygningen blytækt. - Der 
er fundet spor af kalkmalerier fra midten af 1500-tallet. - 
Alterbordet dækkes af et panel fra midten af 1600-tallet med 
portalfelter og balusterprofilerede pilastre. Altertavlen er en 
enkel fløjtavle i renæssance fra 1601, bekostet af Ove Lykke. Den 
har i fløjene malerier fra 1673, Kristus med verdenskuglen og 
Moses med Lovens tavler. I storfeltet er der et tarveligt maleri 
fra omkring 1850, Kristus velsigner vinen og brødet, og i 
topfeltet opstandelsen, malet af Johs. Malling 1914, da tavlen 
blev istandsat. Kalk i barok omkring 1675, et Vigorg-arbejde af 
Peder Rasmussen. Svære barokstager omkring 1650 med vaseled på 
balusterskaftet. Romansk granitfont, vestjysk bægerbladstype. 
Lille sydtysk fad omkring 1550-75 med Bebudelsen. Prædikestol i 
renæssance, omkring 1625, med volut-søjler og portalfelter, hvori 
der ved en istandsættelse 1922 maledes kopier af 
evangelistbillederne på stolen i Bøvling kirke. Klokke 1506 med 
lang minuskelindskrift på latin, der nævner Johannes Døberen som 
kirkens værnehelgen. Den er vistnok støbt af Peter Hanssen. - I 
tårnets fodmure er indsat to romanske gravsten af granit, og i 
tårnrummet to udslidte 1700-tals sten. Under koret er der en 
tilkastet gravkælder for familien Friis, Vadskærgård, hvilket 
bevirker, at koret er hævet fem trin over skibet.

TJØRRING kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Troels Pedersen og 
Jutta Christensen, se side 1368.

Om TOFTLUND kirke:
Den syd for byen liggende, skifferdækkede kirke består af romansk 
apsis, kor og skib, sengotisk tårn i vest og sideskib i syd fra 
1912. Den romanske bygning er af granitkvadre på dobbeltsokkel med 
hulkant. I korets sidside er en præstedør, hvorover tympanon med 
reliefhugget hjulkors. Skibets nord- og syddør er bevaret og i 
brug; begge er tosøj leportaler med glat tympanon. Et oprindeligt 
vindue i apsis, et i korets nordmur og østkarmen af et tilsvarende 
i sydmuren samt tre i skibets nordmur. Skibets vestre, sikkert 
gotiske taggavl er af munkesten. Tårnet, af munkesten, har nu
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saddeltag og gavle i øst og vest, men en mindelse om det i 
1600-tallet nedrevne tørninglenspir er østgavlens tre små, 
stigende spidsbueblændinger; vestgavlens blændinger er senere. 
Vindfløj 1800. Trappehus i nord. Kirken udvidedes 1912-13 med et 
sideskib i syd (arkitekt Blunck, Berlin), dækket af tre parallelle 
saddeltage; Det er opført af tegl og genanvendt materiale med 
støbte lerrelieffer af A. Wilckens. Lav apsisbue. Triumfbuen 
kvadersat, men udvendig med profilerede kragbånd. Forneden i 
nordvangen er genanvendt en profileret kvader, der muligvis 
tidligere har siddet som sokkelsten i Buen. I korets nordmur er en 
munkestensmuret, halvcirkulær sidealterniche. Kor og skib har 
bjælkeloft. Det høje, snævre tårnrum åbner sig mod skibet i en høj 
rundbuet arkade; det har spareblændinger og krydshvælv med 
kvartstensribber. - Muret alterbord 1954, da kirkens indre blev 
restaureret af arkitekterne Holger Mundt og Ebbe Clemmensen. 
Altertavle omkring 1620 med barok staffering, genfremdraget 1954 
af P. Kr. Andersen; storstykkets nadvermaleri er udført efter et 
almindelig benyttet forlæg, sidestykkerne har to dydemalerier. 
Gotisk træfigur, Maria på månesegl med barnet, fra sidealter, 
efter samme forlæg som Maria i Tjæreborg og Nr. Løgum; 1956 blev 
figuren konserveret med bevaring af de få oprindelige farverester, 
nu på triumfvæggen. Altersølv 1844, sygesæt 1798. Barokstager 
1625-50. Alterskranke 1954 af kunstsmed G. Reissmann, Sønderborg. 
Middelalderlig døbefont af type som Agerskov og Hjerting, 
granitfod 1954. Ottekantet, nederlandsk dåbsfad fra 1600-tallet 
med naiv fremstilling af syndefaldet. Fontelåg fra 1700-tallet på 
loftet. Lille krucifiks 1450-75 med hældende hoved og turbanagtig 
tornekrone, på nyere korstræ. Prædikestol 1654 (indskrift på 
samtidig himmel), landlig efterligning af Tøndertypen af Hans 
Zammesen, Løgumkloster, som i Nørre Løgum, Hellevad og Bedsted, 
nyere fyrretræsfelter mod syd 1912, hovedistandsat 1954. En 
tidligere prædikestol 1550-75 med smukke foldeværksfyldinger og 
pilastre med fialespir er omdannet til degnestol. Brudestol 
omkring 1730 med udsavede ryg- og sidestykker. 36 stolestadegavle 
fra 1730'erne er genanvendt. Pulpitur 1731 med malerier fra 1736, 
de kloge og dårlige jomfruer, af Jacob Kryzingbahr i Tønder, siden 
1954 i sideskibets vestende. Orgel 1956 (Zachariassen, Åbenrå) med 
overbygning fra Wandsbeck kirke i Holsten. Nyere klingpung. Klokke 
1887. På søndre udbygnings østvæg marmortavle over sognets faldne 
1914-18. Trætavle over Thomas Simonsen Lund, død 1848. Gravsten: 
1) over provst Anders Clausen, død 1704, med præstefigur, bemalet, 
i korets nordvæg, 2) over Matz Jessen, død 1740, indmuret i 
sydmuren, 3) over Peder Fisker, død 1742, indmuret i tårnets 
vestmur, 4) over Niels Bertumsen, død 1752, trinsten til skibets 
norddør, 5) over Christen Jensen, omkring 1772, i tårnets nordmur, 
6) over Morten Marcussen, død 1793, i våbenhusets østvæg, 7) over 
Johannes Mickelsen, død 1796, i tårnets sydmur.

TOFTLUND kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Julius August Horsbøll og 
Margrethe Maria Jessen, se side 1748.

Om UBBY kirke:
Ubby Kirke i Nordvestsjælland er sammen med kirkerne i Kalundborg 
og Tveje Merløse et af egnens særeste mindesmærker fra ældre 
middelalder. Ifølge traditionen er kirken opført af Esbern Snare, 
men det må gælde en ombygning i 1100-tallet. En tidligere kirke af 
marksten bestod af kor med halvrund apsis samt et rummeligt skib. 
Ved ombygningen forhøjedes murene med teglsten, apsis byggedes om, 
og det lange skib adskiltes mod vest i en særlig tårnhal, mens
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resten af skibet deltes på langs med fire søjler. Alt 
overhvælvedes
i Valdemartidens byggestil. I sen middelalder føjedes et sakristi 
til korets nordside samt to våbenhuse ud for de oprindelige døre 
mod nord og syd. Over vesthallen opførtes et sengotisk tårn. 
Kirken 
istandsattes i 1871 , og her blev den gamle apsis revet ned og en 
ny opført. Altertavlen i bruskbatok er dateret 1677. Den 
firkløver
formede døbefont er af skånsk sandsten. Prædikestolen er et renæs
sancearbejde fra ca. 1620. Stolestaderne med trekantgavle og låger 
er fra ca. 1600. En romansk ligsten bruges som bænk ved det sønd
re våbenhus. (K: Familie Journalen).

UBBY kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jørgen Friis Grue og 
Conni Nielsen, se side 768.

Om URUP kirke:
Den lille ensomt beliggende filialkirke i Urup, der er opført 1919 
ved arkitekt N. Christof Hansen, Vejle, for en sum af 55.000 kr., 
er en hvidkalket, teglhængt bygning, der består af apsis 
umiddelbart i forbindelse med et skib, der i vest har et slankt 
tårn, en trediedel indbygget i skibet, alt på sorttjæret sokkel. 
Murene har foroven bloktandgesimser, og de rundbuede vinduer er 
falsede. Tårnets gavle, der vender i øst-vest, har meget lidt 
dybe, fladbuede højblændinger med pålagt cirkelblænding, og 
kirkens indgang er i dets vestside. Indvendig er den fladrundbuede 
apsisbue meget kunstfærdig bygget med mønstermurværk i røde 
teglsten og store volutter forneden. Skibet har tøndehvælv, apsis 
halvkuppel. - Altertavlen består af et forgyldt trækors på 
fodstykke. Glat, moderne granitfont. Prædikestolen, der er kommet 
til senere end kirkens opførelse, er et pænt snedkerarbejde med 
små kvadratfelter, de øverste med akantusværk. Stoleværk i 
"skønvirke"-stil.

URUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Niels Skjerning Pallesen og 
Sigrid Pedersen, se side 805.

Om VALLEKILDE kirke:
Vallekilde Kirke i Odsherred er en senromansk kampestensbygning 
med
betydelige elementer af frådsten. Den oprindelige bygning består 
af
en tresidet apsis samt kor og skib. Den rundbuede syddør er beva
ret, mens norddøren ses tilmuret indvendig som en niche. I apsis 
er 
der et skråtstillet, tøndeagtigt hvælv, i kor og skib er 
sengotiske 
krydshvælv, ligesom der i sengotisk tid er bygget våbenhus mod syd 
og tårn mod vest. En svær, sen romansk gulvflise med flette-orna
mentik og grøn glasur, tilvirket i Sorø, er fundet ved gravning i 
koret og opbevares nu i sakristiet. Alterbordsforside fra 1575.
Som 
alterprydelse er anbragt et sengotisk korbuekrucifiks fra omkring 
1450 med ældre sidefigurer fra 1400-årenes begyndelse. Den 
romanske 
granitfont er af RoskiIde-type. Prædikestolen fra 1605 er 
renæssan-
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ce med joniske hjørnesøjler. Kirkens ældste klokke fra 1508 bærer 
en græsk-latinsk indskrift: "Maria hedder jeg. Måtte min røst og 
den sande visdom fryde den rettroende og fordrive al synd..." Den 
anden klokke er fra 1745. (K: Familie Journalen).

VALLEKILDE kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Jørgen Hansen og 
Jytte Lisbeth Nielsen, se side 430.

Om VANDBORG kirke:
Vandborg kirke vest for Lemvig har en høj, spændende beliggenhed. 
Den består af romansk kor og skib samt gotisk tårn og sakristi. 
Ko
ret er muligvis blevet ombygget i gotisk tid, idet gavltrekanten 
er 
muret om i tegl. Kirkens nordside er uden døre og vinduer, i syd
muren sidder en billedkvadre med et menneskehoved. Det hvælvede 
tårnrum tjener som våbenhus og er med en spidsbue åbnet mod 
skibet.
Skibet har tre otte-ribbede hvælvinger, mens kor og sakristi er 
krydshvælvede. Et våbenhus, der blev revet ned i 1810-20, skal ef
ter traditionen være bygget i ca. 1512 af abbeden Christen Madsen, 
der til sin død i 1530 havde et kammer oven på våbenhuset. På det 
romanske alterbord af granitkvadre står en rigt udskåret 
altertavle 
fra 1624 med et Getsemane-maleri af Anker Lund. Døbefonten er ro
mansk granit. Prædikestolen er omtrent samtidig med altertavlen, 
hvis oprindelige staffering er restaureret. I tårnrummet opbevares 
en gravsten over præsten Oluf Knudsøn Hjerm, død i 1719, og 
hustru.
Den er bekostet af hans søn og efterfølger, Emmericke Olufsøn 
Hjerm. (K: Familie Journalen).

VANDBORG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Hans Morten Raunkjær Kristensen og 
Kirsten Borre, se side 475.

Om VANLØSE kirke:
Vanløse kirke, Ålekistevej, er opført 1907-09 (grundsten nedlagt 
20/10 1907, indviet 1/8 1909) efter tegning af kgl.
bygningsinspektør Johs. Magdahl Nielsen for ca. 72.000 kr., hvoraf 
staten ydede 30.000 kr. Den er bygget af røde, håndstrøgne sten 
med rødt tegltag og består af kor, der har tresidet afslutning med 
knækket gavl, skib (sammen med koret orienteret øst-vest) med en 
senere tilføjet tilbygning på nordsiden samt på sydsiden et tårn 
med 4 spidsgavle, over hvilke der rejser sig et slankt, kobbertækt 
rytterspir. Den anvendte stil rummer varianter over motiver, 
hentet fra middelalderlig dansk kirkearkitektur, overvejende 
romanske i facaden, mens korgavlen er gotisk, og tårnet minder om 
fynske landsbykirker. Indgangen er i vestgavlen, granitindfattet 
og anbragt i en stor rundbuet murniche, hvis bund over portalen er 
mønstermuret af formsten, og hvis top udfyldes af en vinduesrose, 
ligeledes med formsten samt med glasmosaik ved Joh. Th. Skovgaard, 
der også udførte de 2 glasmosaikker i koret. Over våbenhuset ved 
vestgavlen et pulpitur. Kirkens hvidkalkede indre har 
tøndehvælvinger med stikkapper over de rundbuede vinduer. Til 
koret fører 3 granittrin, i hvis midte granitdøbefonten er 
anbragt. På det murede og hvidtede alterbord står en kopi i 
kallipasta af Th. Steins krucifiks i Gentofte kirke. I tårnet 
findes præsteværelse med direkte adgang til den murede prædikestol
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på skibets sydside; i tårnets 2 stokværk findes et 1948 fornyet 
orgel (Frobenius), der ved en bue (forstørret 1948) står i 
forbindelse med skibet. I forbindelse med en pillotering af kirken 
1939 blev det nordre sideskib opført, forneden med sakristi, 
foroven med pulpitur. Kirken har nu ca. 350 sidepladser. 
Præsteboligen øst for kirken blev opført 1905 efter tegning af 
arkitekt Thorv. Jørgensen for kapellanen under Brønshøj sogn.

VANLØSE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Allan Suhrke og
Inge Horsbøl, se side 1740.

Om VARDE kirke:
Den anselige kirke i Varde ligger på torvet og er viet Sankt 
Jakob.
Det oprindelige, romanske skib forsvinder næsten helt bag ved to 
store korsarme, der blev bygget i 1812. Indvendig er de 
oprindelige 
kampestensmure helt dækket af hvidkalket puds.
Den store udvidelse i begyndelsen af 1800-tallet blev iværksat, da 
man nedrev Vardes anden kirke, Sankt Nikolaj. Bygmester Michael 
Stobberup brugte 10.500 rigsdaler på arbejdet.
Kirkens kraftige tårn er formentlig opført i sengotisk tid og 
måske i forbindelse med en af de talrige, ødelæggende brande, som 
kirken har været udsat for. Optegnelserne for tæller, at Sankt 
Jakob brændte 29. maj 1439 og igen i 1551 og 1590. Der er gennem
ført store restaurerings arbejder, bl.a. i 1748 og 1795. Ved om
bygningen 1812 fik tårnet, der indtil da havde båret et spir, en 
kuppel af træ. Den forsvandt igen 1859, da en af byens borgere, 
købmand Palludan, bekostede det nuværende spir. Bygningen er 
senest 
istandsat 1949-51.
Det interessanteste stykke inventar i Varde er prædikestolen i 
overdådig barok. Der er tillige noget at hente for sprogkyndige. 
Stolen bærer skriftstedet "fra solens opgang til hendes nedgang er 
Herrens navn lovet" på tolv forskellige sprog.
(K: Familie Journalen).

VARDE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Peder Poulsen og 
Mette Villumsen, se side 21.
Bryllup mellem Jørgen Hansen Wad og
Ane Thjellesdatter, se side 83.
Bryllup mellem Peder Tang Sørensen og 
Valborg Hansen, se side 638.
Bryllup mellem Eiler Læssøe Møller og
Anne Laugesen, se side 1398.
Bryllup mellem Alfred Andersen Langvad og 
Meta Paula Thomsen, se side 1561.
Bryllup mellem Kaj Søndergaard Christensen og 
Else Nielsen, se side 1568.
Bryllup mellem Ole Søndergaard Tusborg og 
Birthe Bakkensen Jensen, se side 1589.
Bryllup mellem Ib Søndergaard Tusborg og 
Dagmar Julie Nielsen, se side 1590.
Bryllup mellem Kristen Bent Horsbøl Jørgensen og 
Rita Nygaard Pedersen, se side 1637.
Bryllup mellem Lindy Pedersen og 
Ruth Doris Knudsen, se side 1642.
Bryllup mellem Christen Jørgensen og



J.R.G. Side 2142
Jens Raunkiær Graungaard og slægt

Hilda Christiane Christensen, se side 1648.
Bryllup mellem Alvin Dahl Stage og 
Birgit Nielsen, se side 1655.
Bryllup mellem Ole Linding Jessen og 
Hanne Jensen, se side 1701.
Bryllup mellem Johannes Christensen og 
Ingrid Hollænder Laugesen, se side 1728.

Om VEERST kirke:
Kirken, der i stedet for en ældre er opført 1896 (indviet 3/12) 
efter tegning af arkitekt J. C. Fussing, består af kor og skib med 
vesttårn, alt af røde mursten på sokkel af skråkantede 
granitkvadre. Tårnet, hvis underrum tjener som våbenhus, har 
ottesidet spir. Det indre har bjælkeloft; omkring vinduer m.v. 
findes kalkmalede dekorationer. Altertavlen er et maleri (Ansgar 
døber), kopieret efter C. Dalsgaard ved N. Termansen, i udskåren 
ramme fra 1921. En altertavle fra renæssancetiden, hidrørende fra 
den gamle kirke, opbevares på loftet. Alterstagerne er givet af 
Bartram Pedersen og hustru 1696. Den romanske granitfont er til 
dels ødelagt ved hårdhændet ophugning. Prædikestol og stolestader 
fra 1896. Over prædikestolen et lille, vistnok senmiddelalderligt 
krucifiks. Series pastorum fra 1921. Over forhallen et pulpitur 
med et orgel på 3 stemmer (M. Sørensen, Horsens). Klokken er støbt 
af H. C. Gamst 1793. Uden for kirkegården, der hegnes af gamle 
stendiger, er opført et ligkapel.
Den gamle kirke, der lå på samme sted som den nuværende, var en 
romansk kvaderstensbygning, bestående af skib og kor, oprindelig 
med apsis, samt et senere tilføjet våbenhus af mursten mod nord. 
Nedbrydningen begrundedes med brøstfældighed.

VEERST kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jens Eigild Haarup og 
Selma Hansen, se side 280.

Om VEJEN kirke:
Kirken er opført 1896 (indviet 20/12; arkitekt Vilhelm Ahlmann) 
som afløser for den middelalderlige kirke (se nedenfor), der lå 
lidt vestligere, og hvis kirkegaard i udvidet stand endnu er i 
brug. Bygningen, bestående af rektangulært, tresidet afsluttet 
skib med korte korsfløje i nord og syd samt tårn med firsidet spir 
mod vest, er opført med detaljer i romansk stil af røde mursten på 
en skråkantsokkel af granit (bl.a. materialer fra den gamle 
kirke). 1921 istandsattes kirken ved arkitekt Peters og på 
bekostning af nationalbankdirektør J. Lauridsens enke (død 1927), 
der tidligere havde skænket kirken det store orgel i nordre 
korsarm. Et trappetårn på tårnets sydside blev revet ned, og ved 
at forlænge skibet så langt mod vest, at tårnet nu kun springer en 
anelse frem for skibet, skaffedes her plads til nogle birum. 
Syddøren i skibets vestforlængelse omfattes af dele af en 
dørindfatning af granitkvadre, hidrørende fra den gamle kirkes 
præstedør: en tympanon med en dyreskikkelse omgivet af bladranker 
samt to karmsten hver med en mandsfigur. Ligeledes er 
vindueskvadrene fra den gamle kirkes kors østvindue anvendt til et 
vindue i tårnets vestmur over døren (isålbænkstenen en 
søjlebasis(?)), mens korets nordvindue, der er omgivet af 
tovfletning og har et hoved med ansigtet vendende nedad udhugget 
på overliggerens underside, har fundet anvendelse til et vindue 
sydligst i skibets vestgavl. Indgang i vest, hvor tårnrummet 
danner forhal. Kirken har gråmalet bjælkeloft. - Altertavlen (kopi 
af Fra Bartolomeos Nedtagelse af korset) er malet 1897 af C.
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Holsøe. Fra den gamle kirke hidrører en altertavle med årstal 
1606, ophængt i søndre korsarm, alterstagerne af messing (med 
oberst Schwanewedes og hustru Kristence Dyres våben), den romanske 
granitfont, den noget ombyggede prædikestol fra 1632 med 
statuetter af evangelisterne, de i de øvre stolegavle indfældede 
gamle stoledele, bl.a. med Abildgaards og Juelernes våben, en 
tavle fra en skriftestol, præsterækketavlen, omfattende præster 
efter reformationen, en malmlysekrone samt mindetavler over to af 
Eggert Abildgaards børn (døde 1588 og 93), to af H. Gundorphs børn 
(døde 1774 og 75), soldaten Lukas Jensen, faldet 1864, Præsten 
Jak. Bendsen, død 1719, og hustru samt møller Simon Madsen, død 
1742. Epitaf med Abildgaards og Juels våben, årstal 1593 samt 
gravskrift over Eggert Abildgaard til Skodborghus og fru Mette 
Juel er ophængt i forhallen.
Hvor den gamle kirke stod, er indrettet et lille anlæg med en del 
kvadermateriale fra kirken. I en sten er hugget kirkens grundplan. 
Den bestod af romansk kor og skib af granitkvadre på en stærkt 
hulet sokkel samt to senmiddelalderlige tilføjelser, tårn mod vest 
og våbenhus foran skibets norddør. Skibet havde søjleportal i syd; 
dens tympanon findes i ovennævnte anlæg. Korets syddør og to af 
dets vinduer er som nævnt ovenfor overført til den nye kirke. Kor 
og skib havde bjælkeloft, tårnet var hvælvet.

VEJEN kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Magdal Hansen og
Tove Elisabeth Lauridsen, se side 293. 
Bryllup mellem Ebbe Grue (Madsen) og 
Sigrid Jensen, se side 771.

Om VEJERUP kirke:
Den forholdsvis lille, hvidkalkede kirke består af kor og skib, 
som i deres kerne vel er fra sen romansk tid, men stærkt ombygget 
i gotisk tid, med nyere våbenhus mod syd og tårn i vest fra 1943. 
Den oprindelige bygning er opført af granitkvadre, kamp og tufsten 
på en svagt markeret skråkantsokkel. Bedst bevaret er skibets 
nordside, der hovedsagelig er af kamp, med to rundbuevinduer. 
Korets rundbuevindue mod nord er derimod næppe den oprindelige. 
Indvendig står den overgribende, runde korbue med profilerede 
kragsten. I gotisk tid, snarest ved midten af 1400-tallet, er 
bygningen stærkt ombygget med anvendelse af munkesten. Således er 
hele korgavlen fornyet med tre spidse højblændinger over dobbelt 
savskifte, og murens overdel er i stor udstrækning omsat. Om det 
tårn, der før opførelsen af det nuværende kunne spores, var fra 
samme tid, lader sig ikke afgøre. Af dørene ses norddøren 
imdvendig som en rundbuet niche i fladbuet spejl, mens den 
fladbuede syddør, der er i brug, senere er ændret. Skib og kor har 
flade bjælkelofter. I ny tid opførtes mod syd våbenhuset af små 
sten og med trætøndehvælv. Tårnet fra 1943 er opført af mursten og 
grovpudset. Det har blændingsgavle i øst-vest. - Alterbordet 
dækkes af nyt panelværk, og altertavlen fra 1898-99 har maleri, 
Abraham på vej til offerstedet med Isak, udført 1902 af H. Dohm. 
Fra en sengotisk altertavle stammer en meget smuk Maria med barnet 
fra omkring 1500. Altersølvet er nyt med undtagelse af en noget 
medtaget disk fra sengotisk tid med firpas-fordybning. De små 
balusterformede barokstager har initialerne CJL MPD. Glat, romansk 
granitfont på ny fod. Nederlandsk messingfad med dreven 
fremstilling af en hest. Lille, ganske godt, sengotisk kricifiks, 
omkring 1520. Prædikestolen er typisk for egnen - et smukt 
snedkerarbejde med gotiske profiler og foldeværksfyldinger, 
omkring 1550. Orgelfacade 1943, en efterligning af primitiv
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højrenæssance. - I håndskriftet "ribe Oldemoder" nævnes kirken 
omkring 1340 i en tilføjelse til.kirkelisten som øde, vel efter 
"den sorte død".

VEJERUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kaj Mortensen og 
Inger Legaard Nielsen, se side 316.

Om VEJLE kirke:
Den hvidkalkede, teglhængte kirke består nu af et langhus med 
tresidet østlig afslutning og et højt tårn mod vest. Af den ældre, 
romanske kampestensbygning, står nu kun den vestlige del af 
skibets sidemure, i alt ca. 6 m på nord- og sydsiden. I gotisk tid 
er dette parti blevet dækket af en krydshvælving, og den 
oprindelige vestgavl nymuredes i munkesten med to 
dobbeltblændinger, der endnu ses fra me11emstokværket i det senere 
tilføjede tårn. Den østlige del af det romanske skib samt koret er 
i den senere middelalder nedrevet, kirken forlængedes mod øst i 
skibets fulde bredde, og det nye kor fik retsidet afslutning. I 
forlængelsens sidemure ses spor af de oprindelige, spidsbuede 
døre, der begge er tilmuret; ligeledes skimtes spor af små, 
slanke, spidsbuede vinduer, alle tilmuret. I det indre fik skibets 
østforlængelse fladt bjælkeloft, mens korafslutningen fik en 
mangedelt hvælving med profilerede ribber. Kirkens seneste 
tilføjelse er det store tårn, der 1589 i Jacob Madsens visitatsbog 
Karakteriseredes som ufærdigt; dets nuværende skikkelse med 
kamtakkede gavle fik det ved en istandsættelse 1868, ved hvilken 
lejlighed det blev skalmuret med små, gule sten; indgangen 
forlagdes vistnok dengang til dets vestside, mens tårnrummet blev 
våbenhus. Kirken restaureredes 1923, arkitekt K. Lehn-Petersen.
Nyt alterbord, hvorpå står et lille kors. Gammelt alterbillede fra 
1919: Kristi gravlæggelse, kopi efter Caravaggio, på nordvæggen. 
Smuk alterkalk i renæssance, med figurer og medailloner. Gotiske 
alterstager. Romansk granitfont med bølgeranke; stort, sydtysk 
dåbsfad, omkring 1550. Nyere prædikestol. Maleri: Kristus på 
korset, signeret C. A. Zehngraff 1852, på sydvæggen. Een klokke, 
støbt 1792 af H. C. Gamst. - Gravsten over Peder Christensen, død 
1644, og Jens Juel på Vestergaard, fru Ellen Marsvins fogeder, og 
deres hustru Mette Lauridsdatter, i tårnrummet.

VEJLE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Erik Wilhelm Bertelsen og 
Conny Østergaard Akselsen, se side 513.
Bryllup mellem Bent Petersen og 
Vibeke Abelone Ankerstjerne Søeberg, se side 1623. 
Bryllup mellem Kurt Neergaard Pedersen og 
Ellen Ankerstjerne Søeberg, se side 1624.

Om VESTER-NEBEL kirke:
Kirken består af romansk kor og skib med sengotisk tårn i vest og 
våbenhus mod syd. Den romanske bygning, der sandsynligvis er 
forholdsvis sen, er opført af granitkvadre og kampesten på 
skråkantsokkel. Begge dørene er bevaret, syddøren der har glat 
tympanon, i brug, norddøren med retkantet overligger tilmuret. 
Rundbuede vinduer er bevaret i koret mod syd og nord samt et i 
skibets nordside. Korets sydvindue har rundstav og lilieornament. 
Indvendig står den runde korbue med skråkantsprofilerede kragsten. 
Skibet har fladt bjælkeloft, koret er i sengotisk tid indsat, 
otteribbet hvælv. Fra samme tid er sikkert korets gavl med 
firedobbelt savskifte. Det sengotiske tårn, hvis krydshvælvede
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underrum åbner sig mod skibet ved en spidsbue i rummets fulde 
bredde, er opført af kvadre og munkesten. Det ser ud til at have 
været højere og har nu gavle i øst-vest med fladbuede blændinger 
om glamhullerne. Murene er i vid udstrækning skalmurede, bl.a. 
1781 (jerncifre og initialer HEB). Våbenhuset er fra samme tid, 
bygget af granitkvadre, munkesten og rå kampesten. Det har i 
gavlen fen spidsbuede højblændinger over et savskifte. Koret står 
i blank mur, medens det øvrige er hvidkalket. På korhvælvet 
sengotisk, kalkmalet dekoration med treblade; på korbuen spinkel 
ornamentik. - Alterbordet dækkes af et panel fra slutningen af 
1500-tallet med rektangulære felter. Altertavlen er en lav, bred 
renæssancetavle fra omkring 1625 med fire søjler og nyere 
malerier, omkring 1900: Emaus, Getsemane, korsegangen etc. 
Alterkalk i senrenæssance med sepspas-fod og oval knop og stempel 
fra Kolding-guldsmeden Jep Anchersen. På bægeret 1793. Stagerne i 
gotisk form på dyrefødder er næppe gamle. Smuk, romansk granitfont 
af vestjysk type med indristede, nedadvendte, krydsende buer på 
kummen og planteornamenter på den kapitælformede fod. Sydtysk fad 
omkring 1575 med fremstilling af bebudelsen. Gotisk 
korbuekrucifiks, omkring 1425-50. Overdådigt udskåret prædikestol 
omkring 1625 med dydehermer og felter med relieffer af Kristi 
barndomshistorie. På himmelen bl.a. Christence Krags våben. 
Stoleværk fra slutningen af 1500-tallet af egnens vanlige type. 
Orgel 1964, leveret af Frobenius. Under koret tilmuret begravelse 
for familierne Glambek og Staverskov. Under tårnet har der været 
begravelse for ejere af Ølufgaard.

VESTER-NEBEL kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Leif Boel Hansen og 
Inger Petersen, se side 190.
Bryllup mellem Niels Frederik Horsbøl og 
Gerda Juliane Hansen, se side 1631.

Om VESTER-STARUP kirke:
Den hvidkalkede kirke i Vester Starup ved Grindsted består af 
romansk kor og skib samt et sengotisk tårn mod vest. De romanske 
dele er opført af granitkvadre og rå kampesten. Begge døre er 
tilmurede, den nordlige først i 1850. Kirkens skib har bjælkeloft, 
mens korets loft er bræddeklædt. Det sengotiske tårn er af genan
vendte granitkvadre og røde munkesten. Under en storm 1850 
styrtede 
tårnets overdel ned, og det ombyggedes, så det nu har pyramidespir 
og kun et glamhul mod øst, hvor klokken sidder. Det kvadermurede 
alterbord bærer en anselig, ganske flot skåret sengotisk 
fløjalter
tavle fra omkring 1520-30. I midterfeltet er dramatiske figurer af 
Gudfader og den pinte Kristus, Maria med barnet og Sankt Morten. I 
sidefløjene er mindre apostelfigurer, og i fodstykket tolv små 
"nødhjælper" helgener. Tavlen står med staffering fra 1764. 
Døbefonten er romansk granit. Prædikestolen er et jævnt 
renæssance- 
arbejde fra 1639 med naive evangelistmalerier fra 1700-tallet. 
Stoleværket er ligesom præstestolen fra 1574, og vægpanelerne i 
koret er egnstypiske ungrenæssancearbejder. I skibets 
vinduesnicher 
er anbragt to træskulpturer fra 1400-tallet.
(K: Familie Journalen).

VESTER-STARUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Hans Jørgen Andersen og
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Kirsten Simonsen, se side 260.
Bryllup mellem Ebbe Julius Simonsen og 
Jonna Lorentsen, se side 264.
Bryllup mellem Poul Ginderskov og 
Hedvig Simonsen, se side 266.
Bryllup mellem Laurids Lauridsen og 
Kirsten Marie Christensen, se side 1384. 
Bryllup mellem Frode Møller Lauridsen og 
Lina Rahrer, se side 1385.
Bryllup mellem Laurids Madsen og 
Juliane Amalie Christensen, se side 1388.
Bryllup mellem Hartvig Vind Jensen og 
Kirstine Marie Knudsen, se side 1680.
Bryllup mellem Erik Arborg og 
Inger Knudsen, se side 1682.
Bryllup mellem Thorvald Chr. Hansen og 
Marie Jessen, se side 1698.
Bryllup mellem Niels Jørgen Jessen og 
Vera Hansine Pedersen, se side 1699.
Bryllup mellem Hans Laurids Villadsen og
Line Jessen, se side 1700.
Bryllup mellem Bjarne Krogh Madsen og 
Anna Horsbøl Jessen, se side 1702.

Om VILDBJERG kirke:
Den anselige kirke i Vildbjerg i Vestjylland er i sin nuværende 
skikkelse opført i 1905. Men der er i vid udstrækning brugt 
materialer og tildels ejendommelige bygningsdetaljer fra den nu 
forsvundne, romanske kirkebygning på stedet. Bygningen består af 
et 
forholdsvis langt kor og skib samt et tårn med ottesidet spir. Det 
hvidtede murværk, der foruden det gamle kvader-materiale består af 
kløvet granit, hviler på en dobbeltsokkel fra den oprindelige 
kirke.
Indgangen er gennem tårnet, men på nordsiden er anbragt en romansk 
portal. Koret har en enkel syddør, og i østsiden af koret er 
indsat
tre rundbuede romanske vinduer. Indvendig har skibet åben tagstol, 
mens koret har fladt loft.
Alterbordet er fra den gamle kirke og består af en svær 
granitplade 
på en kvadermuret underdel. Prædikestolen er renæssance fra 1603. 
Den er nyanskaffet til kirken i 1936.
Den gamle kirke på stedet bestod af romansk kor og skib samt 
sengo
tisk tårn og våbenhus. Den var opført af granitkvadre. Indvendig 
udgjorde det nuværende alterarrengement triumfdøren.
(K: Familie Journalen).

VILDBJERG kirke er omtalt ved: 
Bryllup mellem Ole Kristensen og 
Nancy Vorup, se side 1577.

Om VILSLEV kirke:
Den usædvanlige smukke og maleriske Vilslev Kirke ved Ribe ligger 
tæt ud mod marsklandskabet. Den hvidkalkede, blytækte bygning 
består af apsis, kor og skib fra romansk tid med to sengotiske 
udbygninger mod nord ved koret et tårn, hvis underrum samtidig er 
sakristi, og et våbenhus. Kirken er opbygget af tufsten med 
enkeltheder i granit og er blandt egnens ældste tufstens-kirker
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omkring Ribe Domkirke. Indvendig har apsiden halvkuppelhvælv, 
koret 
bræddeloft og skibet bjælkeloft. I sengotisk tid opførtes det ret 
kraftige tårn, hvis pyramidetag er fra forrige århundrede. Kirken 
udmærker sig ved sine smukke, senromanske kalkmalerier fra omkring 
1225-50, der blev fremdraget 1913. På triumfvæggen ses nadveren 
fragmentarisk og Kristi indtog i Jerusalem. Højt på skibets sydvæg 
er et indvielseskors. Den lidt undersætsige altertavle i landlig 
høj renæssance med fire evangeliststatuer og malerier er fra 1684. 
Fra en forsvundet, sengotisk tavle er bevaret en figurgruppe, Gud 
Fader med sønnen samt Maria med barnet. (K: Familie Journalen).

VILSLEV kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Jacob Poulsen og 
Karen Terkelsen, se side 435.
Bryllup mellem Poul Christian Sørensen og 
Anne Marie Christensen, se side 440.
Bryllup mellem Karlo Simonsen og 
Gerda Pedersen, se side 601.

Om VIVILD kirke:
Kirken i Vivild på Norddjursland består af kor og skib, tårn og 
våbenhus. Kor og skib er fra romansk tid og af smukt hugne granit- 
kvadre. I gotisk tid har de to bygninger fået krydshvælv, og kor
buen er ændret til en spidsbue. Fra gotisk tid er også tårnet, der 
er bygget af kvadre og munkesten og har pyramidetag. Det store 
våbenhus er i senmiddelalderen forhøjet med en øvre etage. Ved en 
restaurering i halvtredserne fremdroges kalkmalerier i kor, skib 
og
tårnrum, tidliggotiske på væggene, sengotiske på hvælvingerne. Alt 
blev dog atter kalket over.
Det murede alterbord af granitkvadre rummer en helgengrav, som 
stiftets biskop undersøgte i 1953. Altertavlen i rokoko-stil er 
fra
1700. Alterstagerne er givet 1588 af Niels Skram og fru Kirsten 
Rosenkrantz. Døbefonten er romansk granit med et dåbsfad fra 
1500-tallet. Prædikestolen i barok er fra 1662, skænket af Clemen 
Jensen i Nielstrupgaard og degnen Rasmus Sørensen. De øverste 
stolestader er med Niels Skrams og Kirsten Rosenkrantz' våben. I 
tårnbuen hænger et kirkeskib fra ca. 1720. (K: Familie Journalen).

VIVILD kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Andreas Grue (Madsen) og 
Hilma Jessen-Friis, se side 748.

Om VORDINGBORG kirke: 
Vordingborg kirke var oprindeligt viet Vor Frue. Dens ældste del 
er det langstrakte, tresidet afsluttede kor, der muligvis er fra 
slutningen af 1300-tallet. Af kirkens bygningshistorie fremgår, at 
paven 1432 tilstod den aflad, da den truedes af ruin. Derefter må 
man have påbegyndt en udbygning, der aldrig blev fuldendt. Omkring 
1470 opførtes det tredelte kirkeskib, men et planlagt kor på 
bredde
med midtskibet blev aldrig til noget. I skibet spores i øvrigt 
stadig mere eller mindre kortvarige arbejdsstandsninger.
Tre tilbygninger er opført hurtigt efter skibet. Det er det 
spinkle
tårn, der som våbenhuset har kamtakkede blændingsgavle. Sakristiet 
er et glimrende, nydeligt bygningsværk, kirkens fineste afsnit, og 
det ejer en af landets fineste blændingsgavle. Den sengotiske
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kirkegårdsmur, der følger terrænets bevægelser, er bevaret 
undtagen 
mod nord. Her lå indtil 1865 den gamle latinskole.
På triumfvæggen ses et maleri fra omkring 1470, der henføres til 
den maler, som i 1400-tallet udsmykkede Chr. Is kapel ved Roskilde 
Domkirke. Et maleri, "Frelserens højde" viser et kristushoved med 
en 77.5 cm lang streg, der skulle give en tiendedel af Kristus' 
sande højde. Blandt mange gravsten kan nævnes en fra 1593 med 
indskriften: "Ingen fordriste sig til at flytte denne sten, thi 
den
er betalt". (K: Familie Journalen).

VORDINGBORG kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kristian Schmidt Jørgensen og 
Berit Groth Jørgensen, se side 1678.

Qm ZIONS kirke:
Zionskirken, der ligger ved Nygårdsvej, er opført 1912-14 (indviet 
11/10 1914) for en byggesum af ca. 107.000 kr. ved arkitekt
Magdal-Nielsen med forbilleder i gotlandsk højgotik. Den er bygget 
af røde mursten og består af tresidet kor, et skib med sideskib 
mod syd, i det ydre formet som to kapeller med selvstændige gavle, 
og et tårn i vinkelen mellem skib og sideskib samt ved koret et 
lille trappetårn. Vinduerne er samlet i grupper tre og tre, og 
hovedindgangen er fra vest. Tårnets øvre afslutning er en slankere 
udgave af klokketårnet i Fåborg med afskårne gavle og teglhængt, 
ottesidet hætte, hvorover der rejser sig en kobberklædt lanterne 
med svejfet spir. Indvendig har hovedskibet ribbedelt tøndehvælv, 
sideskibet fladt loft. Alterprydelsen er et gyldent kors. 1939 fik 
kirken et alterbillede, Kristus stiller stomen på søen, udført af 
Kræsten Iversen. Prædikestolen er udført i murværk. Orgelet 
befinder sig på et pulpitur over indgangen. De fem klokker, der 
indgår i et klokkespil, er bekostet af konsul I Lauritzen, 
København. To kirkeskibe: en fuldrigger fra 1914-18 og "Zion" fra 
1920. Kirken betragtes specielt som søfolkenes kirke.

ZIONS kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Hans Graungaard (Hansen) og 
Erna Marie Lauridsen, se side 247.
Bryllup mellem Poul Lynghede og
Minna Bratbjerg Knudsen, se side 1897.

Om ØDSTED kirke:
Kirken, sikkert indviet til Skt. Nicolaus, består af skib og kor, 
tårn mod vest og våbenhus mod syd. Kor og skib er fra romansk tid, 
af frådsten med dobbeltsokkel og portaler af granit, men i stor 
udstrækning repareret med mursten. Murenes oprindelige 
facadeudsmykning med lisener og blændinger er bedst bevaret på 
nordsiden. Bemærkelsesværdig er, trods hårdhændet ophugning, 
syddørens portal med to søjler og et tympanon, hvorpå den hellige 
Nicolaus ses mellem knælende figurer. Begge de oprindelige døre er 
nu tilmurede, efter at indgangen 1931 er henlagt til tårnet. På 
skibets nordside ses to, på sydsiden et tilmuret vindue. I det 
indre har kirken bjælkelofter, korbuen er udvidet. Tårnet, der 
tidligere har været højere, er en sengotisk tilbygning af 
munkesten. Overdelen er fornyet 1924, og det hvælvede tårnrum er 
1931 forsynet med en stor, skæmmende vestdør og indrettet til 
forhal. Det egentlige våbenhus (nu ligkapel) er en 
murstensbygning, som i 1. halvdel af 1800-tallet har afløst et 
ældre. Den hvidkalkede kirke er tækket med tegl. - Sengotisk
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fløj altertavle med 3 figurer - Gudfader holdende den korsfæstede 
foran sig, Jomfru Maria med barnet og Skt. Nicolaus - i midtskabet 
og apostlene på fløjene; staffering fra 1931 (maler Poul Jensen). 
Alterstager fra 1882. Den romanske granitdøbefont med tovsnoninger 
om den cylindriske kumme er noget reduceret ved moderne ophugning. 
Over korbuen et senromansk krucifiks. Prædikestol i renæssancestil 
fra ca. 1600 med nyere lydhimmel; staffering fra 1931. Stolestader 
fra ca. 1890. Ny series pastorum. Orglet er 1931 fornyet 
(Frobenius & Co.) og flyttet fra tårnrummet til et nyt pulpitur i 
skibets vestende. I tårnrummet er opsat en tavle med gengivelse af 
en indskrift fra 1779, som 1931 fandtes malet med kalkfarve på 
våbenhusets væg. En skriftløs klokke fra den ældre middelalder er 
omstøbt 1912.

ØDSTED kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Christian Jochumsen og
Kirsten Jensdatter, se side 39.

Om ØLGOD kirke:
Kirken i Ølgod nord for Varde ligger i udkanten af byen på et 
bakkehæld, som skråner mod syd. Den er opført i 1100-tallet og 
indviet til Sankt Laurentius. Anlægget består af apsis, kor og 
skib
fra romansk tid, et sengotisk tårn mod vest og et nyt våbenhus mod 
syd. Tidligere havde kirken våhenhuse på hver side og et dobbelt 
kapel mod syd. Kapellet og det nordre våbenhus blev revet ned 
omkring 1760. De oprindelige bygningsdele er ud- og indvendigt 
opført af granitkvadre. Tårnet er opført af munkesten foroven og 
kvadre forneden. Engang havde det gavle mod alle fire verdenshjør
ner.
I forbindelse med en restaurering fandtes under gulvet 171 mønter 
og 5 blysmeltegruber. Kirkens skib har bjælkeloft, som sidst 
istandsattes 1896. Under den omtalte restaurering afdækkedes nogle 
kalkmalerier, som dog atter blev hvidtet over. Kirkens oprindelige 
alterbord op ad apsidens østvæg er af granitkvadre, munkesten og 
marksten, dækket med en granitplade, har været trappesten på det 
nærliggende Lindbjerggaard. (K: Familie Journalen).

ØLGOD kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Christen Pedersen og
Ane Jensdatter, se side 78. 
Bryllup mellem Peder Hansen og 
Anne Nielsdatter, se side 95. 
Bryllup mellem Jens Povelsen og 
Else Sørensdatter, se side 96. 
Bryllup mellem Hans Gregersen og 
Malene Christensdatter, se side 109. 
Bryllup mellem Niels Jensen (Ekknud) og 
Maren Nisdatter, se side 110.
Bryllup mellem Søren Christensen og 
Kiersten Jensdatter, se side 112.
Bryllup mellem Hans Nielsen og
Anne Hansdatter, se side 117.
Bryllup mellem Sommer Raunkjær Graungaard og 
Asta Vind, se side 138.
Bryllup mellem Ib Kildehøj og 
Kirsten Solveig Graungaard, se side 139. 
Bryllup mellem Bent Graungaard og 
Else Marie Jensen Schjøtt, se side 142. 
Bryllup mellem Jørgen Vad Thjellesen Raunkjær og
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Grethe Jessen, se side 317.
Bryllup mellem Tage Gravesen og
Johanne Margrethe Pedersen, se side 401.
Bryllup mellem Leif Møller Kristensen og 
Anna Kirstine Pedersen, se side 402.
Bryllup mellem Aage Høj ager Pedersen og
Karen Solvejg Hansen, se side 403.
Bryllup mellem Hans Østergaard Raunkjær og
Marie Hedeager Nielsen, se side 481.
Bryllup mellem Niels Hedeager Raunkjær og
Tea Svendsen, se side 482.
Bryllup mellem Henning Hedeager Raunkjær og
Dorit Theilgaard Thomsen, se side 484.
Bryllup mellem Poul Erik Kjeldsen og
Else Marie Hedeager Raunkjær, se side 484.
Bryllup mellem Hans Kristian Sørensen og
Else Marie (lille Mie) Pedersen, se side 626.
Bryllup mellem Jens Michelsen Krog og
Edel Ragnhild Futtrup Petersen, se side 657.
Bryllup mellem Ove Christensen og
Anne Margrethe Øllgaard, se side 901.
Bryllup mellem Mads Christian Olesen og
Mette Marie Nielsen, se side 912.
Bryllup mellem Jens Christian Olesen og
Hertha Sørensen, se side 912.
Bryllup mellem Gunnar Friis Andersen og
Anny Frøsig, se side 946.
Bryllup mellem Kristen Møller Kristensen og
Marie Eriksen, se side 1339.
Bryllup mellem Peder Olesen Pedersen og
Kirstine Møller (Christensen), se side 1391.
Bryllup mellem Peder Lauridsen Hundebøl og
Kirstine Lønne Møller, se side 1391.
Bryllup mellem Niels Chr. Nielsen og
Sigrun Dagmar Møller, se side 1393.
Bryllup mellem Niels Søndergaard Tusborg og
Signe Petrea Madsen, se side 1587.
Bryllup mellem Aage Madsen og
Magny Jørgensen, se side 1618.
Bryllup mellem Aage Jørgensen og
Ane Kristensen, se side 1618.
Bryllup mellem Frands Ebbe Jørgensen og
Marie Kirstine Dyrvig Johansen, se side 1618.
Bryllup mellem Gunnar Ankerstjerne Søeberg og
Emma Jørgensen, se side 1622.
Bryllup mellem Børge Møller Kristensen og
Inga Jørgensen, se side 1627.
Bryllup mellem Thorvald Gudmund Jørgensen og
Signe Margrethe Amalie Nielsen, se side 1650.
Bryllup mellem Laust Peder Knudsen og
Mette Kirstine Marie Jørgensen, se side 1678.
Bryllup mellem Rasmus Bentsen Rasmussen og
Cecilie Fransiska Jørgensen, se side 1685.
Bryllup mellem Gunnar Horsbøl og
Ellen Jensen, se side 1721.
Bryllup mellem Søren Christian Sørensen og
Elna Vind, se side 1882.

Om ØLSTRUP kirke:
Den lille, blytækkede kirke består af kor, skib, våbenhus mod syd
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og et nyt tårn ved vestgavlen. Materialet i de ældste dele (kor og 
skib) er kvadersten, til dels stærkt ornamenterede og desuden 
anbragt i murflugten på en så tilfældig måde, at der må være tale 
om en fuldkommen ombygning af en ældre kirke. Den tanke har været 
fremført, at kirken i den tidlige middelalder har ligget et andet 
sted, men i senmiddelalderen er blevet flyttet til sin nuværende 
plads, hvor den blev bygget med genanvendelse af de gamle 
materialer. Koret har delvis rundstavsokkel med udhuggede 
menneskehoveder i hjørnerne, skibet delvis sokkel med skråkant. 
Der ses ikke at have været nogen syddør; norddøren bag våbenhuset 
har karme af munkesten. Det nye tårn er opført 1949 efter tegning 
af arkitekterne Draiby og fritz. I det indre, hvor korbuen er let 
tilspidset, har koret et renæssancehvælv, medens skibet er dækket 
af bjælkeloft. - Altertavlen er et renæssancesnitværk fra omkring 
1600 med sidevinger og topstykke; i midtfeltet et nyt maleri, 
Kristus i Emaus, signeret Emil Nolde; et tidligere maleri, 
Gethsemane, kopi efter C. Bloch, udført af C. Thornild 1919, 
hænger på skibets nordvæg; i topfeltet et ældre maleri, 
korsfæstelsen. Alterstager fra begyndelsen af 1600-tallet. Romansk 
font af granit; nederlandsk dåbsfad fra midten af 1600-tallet; nyt 
dåbsfad og alterkande af sølv, skænket 1963 af gårdejer Niels 
Søndergaards legat. Stort, unggotisk korbuekrucifiks, på skibets 
sydvæg. Prædikestolen er et enkelt snedkerarbejde med 
prydbæltesøj1er og billedløse arkadefelter, samtidig himmel med 
ornamentik i beslagværk, på alder med altertavlen. I koret en 
degnestol omkring 1600. Orgelpulpitur 1949. Klokken, støbt 1609 af 
Hans Siop, hang tidligere i vestgavlen. Et stort epitafium af træ 
i renæssanceramme er genanvendt for sognepræst Niels Pedersen 
Lund, død 1733. Epitafium af sortmalet træ med forsølvede 
kistebeslag og stafferede englebørn som ramme om oval kisteplade, 
over regimentfeltskær Gerhard Hermansen Gerritz, død 1748. - 
Kirkens placering tæt ved en anselig kæmpehøj i forbindelse med de 
gamle kirkegårdsdiger, som forløber vinkelformet mod en 
vinkelspids omkring 200 m øst for kirken, har fremkaldt en hidtil 
ubevist teori om, at kirkegården er et gammelt vi.

ØLSTRUP kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Knud Andersen og 
Anne Katrine Christensdatter, se side 1917.

Om ØSE kirke:
Kirken består af romansk kor og skib med sengotisk tårn mod vest 
og vistnok også sengotisk våbenhus ved skibets nordside. Den 
romanske bygning er opført af granitkvadre med enkelte tufsten, 
især i koret, på en skråkantsokkel, der på korets sydside har 
forskellige, udhugne ornamenter: kors, rosetter og en løveagtig 
dyrefigur. Syddøren spores tilmuret, medens norddøren er udvidet. 
Et tympanon med liljeornament, vist fra norddøren, er indsat i 
tårnets nordside. I korets østside er der et smalt, tilmuret 
rundbuevindue, i dets delvis med munkesten ommurede nordside et 
åbent og i skibets nordside to rundbuevinduer i brug, det vestlige 
med liljeornament på overliggeren. Indvendig står den styltede 
korbue på skråkantsokkel og med forskelligt profilerede kragsten: 
mod syd skråkant, mod nord rund- og hulstave. I sengotisk tid 
indbyggedes i koret et otteribbet hvælv, og mod vest blev der 
tilføjet et tårn med krydshvælvet underrum, der åbner sig mod 
skibet ved en rund tårnbue. Det har ifølge beskrivelser haft 
Tørninglen-spir indtil 1734, da spiret blev erstattet med et 
saddeltag, således at kun spidsgavlene i øst og vest med 
spidsbueblændinger og savskifter bevaredes. I nordsiden har tårnet
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en tilmuret spidsbuedør, som muligvis har været indgang til 
kirken, indtil man noget senere, men sikkert inden omkring 1550, 
ved skibets nordside opførte et våbenhus af granitkvadre og 
munkesten. Alle bygningsdele har blytag, og tårnet og korets 
gavltrekant står hvidtet, medens skib og kor i øvrigt star med 
blank granitmur.
Som alterprydelse er der 1943 af S. Vig. Petersen på korets østvæg 
udført et kalkmaleri med Kristus, der åbenbarer sig for moderne 
klædte mennesker. Den tidligere altertavle, et enkelt 
snedkerarbejde i ungrenæssance fra omkring 1580 og med malerier 
fra 1846, hvor man bl.a. ser den korsfæstede i et kirkerum, er 
ophængt i kirken ligesom et altermaleri, Vandringen til Emaus, fra 
1904. Romansk granitfont med en stor, glat kumme på en forholdsvis 
lille fod; på kummens overflade er der indvielseskors. Glat fad af 
nyere dato. Prædikestolen er et smukt billedskærerarbejde i 
ungrenæssance fra 1584 med halvsøjler på hjørnerne, 
evangelistsymboler i fyldingerne og vrængemasker på postamentet. 
Nyt stoleværk i egnens typiske maner; dele af det gamle fra 
ungrenæssancen findes i Varde Museum og Nationalmuseet. Et 
pulpitur fra 1584 med ret primitivt udførte apostelrelieffer og 
præsten Lambert Sørensen Ribers navn er for tiden ophængt over 
norddøren. Tremastet skibsmodel, "Haabet", fra 1925. I våbenhuset 
jernbeslået blok dateret 1809. Dørfløjen er fra samme tid. En 
beskadiget, skriftløs klokke fra begyndelsen af 1200-tallet, 
vistnok købt på auktion 1808 fra den nedlagte Skt. Nikolaj kirke i 
Varde, er nu deponeret i varde Museum. Et epitafium med portrætter 
af sognepræst Mads Mortensen Morsing, død 1680, og hustru er 
ophængt i tårnrummet. Gravsten over samme.

ØSE kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Kristian Øllgaard og 
Tove Kristensen, se side 889.
Bryllup mellem Peder Christen Nielsen og
Ane Katrine Jensdatter, se side 954. 
Bryllup mellem Christian Jensen og 
Mette Thomsen, se side 956.
Bryllup mellem Lambert Lauridsen og 
Mary Katrine Mathiesen, se side 1384.
Bryllup mellem Kristian Søndergaard Kristensen og 
Sonja Kristine Pedersen, se side 1582.
Bryllup mellem Ole Jensen Horsbøl og 
Birthe Marie Iversen, se side 1742.
Bryllup mellem Kjersner Marinus Madsen og 
Marie Kristine Horsbøl, se side 1751.
Bryllup mellem Peder Oluf Urup og
Agnes Karoline Horsbøl, se side 1752. 
Bryllup mellem Ejner Villadsen og 
Kristine Horsbøl, se side 1753.

Om ØSTER-HASSING kirke:
Kirken, som har haft en middelalderlig forgænger, hvis tomt ses et 
stykke vest for byen (se nedenfor), er opført 1880 (indviet 29/8) 
af røde mursten med skifertag i romanske stilformer efter tegning 
af arkitekt J. E. Gnudtzmann og består af kor og skib samt mod 
vest et tårn med pyramidespir (23,2,m). Det indre, som har åben 
tagstol med tværgående spændbuer, er restaureret 1936 (arkitekt 
Charles Jensen). På et nyt alterbord står altertavlens maleri, 
Kristus i Emmaus, kopi efter C. Bloch. Fra den gamle kirke stammer 
den romanske granitfont samt fra omkring 1600 en prædikestol, der 
ifølge indskrift var opstillet 1757. En middelalderlig lysestage
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fra 12-1300-tallet med malmstøbt hjort, fundet 1880 i alterbordet 
ved den gamle kirkes nedrivning, er nu i Nationalmuseet. Nyt orgel 
har afløst det ældre, som stammede fra Frederiksberg kirke, og som 
1934 er afleveret til sit hjemhørssted. På kirkegården er omkring 
1925 opført et ligkapel, ved hvis sydgavl er lagt en mindesten om 
kirkegårdens udvidelse 1949. - Den gamle kirkegård, hegnet af 
kampestensdiger, ligger omkring 1 km vest for byen. Tomten af den 
middelalderlige kirke er angivet ved lave tujahække. En samling 
ældre ligsten ses syd for tomten.

ØSTER-HASSING kirke er omtalt ved:
Bryllup mellem Aage Søndergaard Tusborg og 
Bertha Lily Kristine Christensen, se side 1587.
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