
Karup kirke. 

Af TJald. Andersen. 

Den lille, kalkede, tegltzkte Karup kirke, uden tarn eller kor, i 0v- 
rigt kant beliggende med syrener pH kampestensdiget og Sen neden 
for kirkebakken, reprasenterer utvivlsomt det enkleste og rnesr prunk- 
lose i dansk kirkeb~ggeri. Bag denne beskedne fremtrzden ligger jo 
imidlertid en historie sa bevzget og interessant, a t  nappe noken 
anden dansk landsbykirke kan opvise magen. 

En kilde ved Karup % blev beramt for vandets helbredende virk- 
ning, og mange mennesker strammede til. Den katolske kirke tog - 
her som andetsteds - sagen opl byqgede et sAkaldt kapel over kilden, 
senere et hospital, hvorom der d o  ikke cr fundet konkrete vidnes- 
byrd: og endelig en kirke, s% stor og med s% hojt et t h n .  at dens 
lige ikke fandtes blandt landsbykirker. Der oprettedes en katolsk 
stiftelse ,Vor Frue Altercc, hvis opgave vel \.ar at formidle kilde- 
dyrkelsen og satntidig modtage de rigeli~e paver, denne indbragte. 
Pa et senere tidspunkt torrede kilden  id, oy hertned var prundlaget 
for Karups storhed og berammelse borte. Kapellet sank i gtxis. 110s- 
pitalet vel ogsi, hvis det ikke, som residens for prasten (hospitals- 
forstanderen), blev ti1 den sikaldte anne.~gcird. Tilbage stod kirken 
den stolte >>Vor Fruecc med sit spir h0jt knejsende over egnen. kronet 
af en kobber-vindflaj, vejende ro bismerpund. 

O m  den bersmmelige periode? hvorn5r den begyndte, h\-or latnge 
den varede, vides praktisk talt intet; dens afslutning kan med forsig- 
tighed fastlzgges ti1 de sidste artier far reformationen: do? ma det 
formodes, a t  kildesensationens o p h ~ r ,  den pafolgende stagnation oo, 
den endelige afvikling har strakt sig over en Hrrzkke. Det er indly- 
sende, at stiftelsens oprettelse og drift m3 have foranlediget skri1.e- 
rier af vzsentligt omfang, idet den katolske kirkes veludbyegede or- 
ganisation jo ikke arbejdede i blinde. Intet heraf synes bevaret. 

26. april 1494 skrev pave Alesander \:I ti1 prcest og hospitalsfor- 
stander Johannes Avonis (Jens Ovesen): at der i Karup \.isse dage 
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om Hret mdtte gi\:es aflad'). En sddan tilladelse kan opfattes som et 
bevis pS. at  Karup >>\'or Frue Alter<( \.ar af en vis betydning. hien 
da aflad jo i reyelen skulle betales, er det l i ~ e  sS nxrliggende at for- 
mode, at denne tilladelse blel- givet son1 en tiltraengt stimulans for 
stiftelsens ry eller dens pengekasse. Tilbage bliver clen kendsgerning, 
at  der :!ar en forbindelse mellem Karup og Rom. 

Af danske kilder2\. et register over breve, adkomster m.v., som 
forlzngst er forsvuudne, ses, a t  Las Braad ti1 Palstrup 1483 pant- 
satte et boel i Knudstrup (Torning s ~ . )  ti1 \'or Frue i Karup. I dc 
folgende Sr erhvervedes mere gods ti1 stiftelsen. 1485 udstedte biskop 
Ejler i Aarhus stadfzstelsesbrev pH, at K a r u p  kirkc nzKtte w r e  e n  
sognekirke. Samme Sr udstedtes brev om kirkegKrden (przstegi'ir- 
den) i Karup? >>son1 Siels Ibsen trette paacc. Stadf,rstelsesbrevet Sb- 
ner tils).neladende to muligheder. at Karup bymand har mHttet sage 
deres 'ret ti1 at benytte deres gamle sognekirke hos biskoppen, i s% 
fald m i  antages, at  kirken nu har vzret ombygget ( 1 4 8 5 ) ~  og at  de 
zndrede forhold har foranledipet spcrrgsmHlet rejst, om Karup folk 
havde r%dighed over den ombyggede kirke eller hvem. Den anden 
mulighed er, at  det naevnte 5r er blevet ncrdvendigt at .f8 fastsliet, 
a t  Karup kirke var en sognekirke, som beboerne skulle erlcxgge t i-  
e n d e  til. Hvem den Siels Ibsen (el. Ebbesen), som gjorde krav ps 
przstegHrden, vary vides ikke. 1501 udstedte hans barn bekendelses- 
brev pH, at  de ingen rettighed havde ti1 Karup przstegHrd og Kiel- 
ga'rd (KildegSrd). I 1486 gav Jes Quie og fru Margrethe Quie en 
forgyldt alterkalk ti1 kirkenY). - De spredte og kortfattede oplysnin- 
ger, det gamle register bringer, giver ikke noget samlet billede af ud- 
viklingen i Karup. Sammenholdt fortzller de dog, at ca. 1480 var 
en hospitalsforstander (og prrest) Anders Nielsen ret aktiv med op- 
k0b af jordegods, som han igen afhzndede ti1 stiftelsen. Han synes 
at  vare dod 1489. 

Endnu o. I 500 m i  Vor Frue Alter formodes at  have vzret ved 
magt, ejende det meste af Karup sogn samt Sangild og Ravnholt i 
Torning sogn foruden spredte Hrde  og boel, udm.ende retspleje 
over godset \.ed erhvervelsen af birkerettigheder. Disse staclfzstedes 
1491 af Kong Hans, men om dette var birkets forste stadfxstelse eller 
blot en fornyelse efter regeringsskiftct 10 5r forinden, vides ikke. - 
Kildesuccesen i den lille afsides beliggende hedelandsby m% ses som 
et eksempel pa, hvad der kunne opnbs, nHr den katolske kirkes or- 
ganisation tog en sag i sin hind. Trods den lidt usikre datering tcrr 
antages, at institutionen i Karup med al sin berommelse var 
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przget af de svaghedste:n, forst og fremmest en haldning mod det 
\rerdslige, som inden s% 1;cnge skulle bringe den katolske kirke ti1 
fald her i landet. Vor Frue Alter i Karup matte, om ikke f ~ r  s% 
ved reformationen, vzre domt ti1 straks at forsvinde. 

For de danske kirkebygninger, i sm landsbykirkerne, blev refor- 
mationen 1536 ikke ti1 velsignelse. Det katolske kirkestyre havde 
haft rigelige midler ti1 radighed ti1 kirkernes udstyr og udsmykning, 
men efter a t  kronen inddrog kirkesodset, blev det et sporgsmil, hvor 
pengenc ti1 kirkernes vedligeholdelse skulle komme fra. Tiendeydel- 
sen fra sope t s  heboere rakte ikke langt, og selv om man ved storre 
reparationer henholdt s i ~  ti1 kongen, blev der med reformationen 
indledet en forfaldsperiode. 

I Karup blev udviklingen naturligvis szrlig uheldiq - i det lille 
og karrige sogn med den alt for store kirke. Alt, hvad kilderne kan 
meddele om Karup kirke efter 1536, handler derfor ogsi om til- 
trrengt og nodtorftig gennemfort restaurering. 

1578, da Frederik I1 sidst p i  sommeren holdt jaqt i sin vildt- 
bane, der strakte sig fra Karup ti1 Silkeborg og Izngere, mHtte kon- 
gen bemzrke, a t  den berommelige kirkes t i rn  trzngte ti1 reparation, 
og han skrev ti1 sin lensmand pH Silkeborg, Mandrup Parsberg, at  
han skulle skaffe Karup sognemznd eet eller to tusinde mursten 
samt fornodent tommer ti1 istandsattelse af deres meset forfaldne 
kirketirn. Det ville vajre ti1 skade for den vejfarende mand. om det 
ikke blev holdt i standJ'. Efter brevets ordlyd ville kongen altsi give 
materialerne, mens det blev overladt ti1 Karupfolkene (kirkevzr- 
gerne) at  f A  arbejdet u d f ~ r t .  Ikke enhver landsbyhindvarker kunne 
restaurere et kirkespir, blytzkkeren skulle hentes i en kobstad, og 
resultatet af den kongelige befaling blev nzppe nogen restaurering 
af det trzngende t%m. 

1588 skrev Frederik I1 igen ti1 lensmanden, nu Hennins Revent- 
low, at  da spiret pa Karup kirke var faldet ned og kirken desuden 
var meget >taglam<<, skulle han, hvis kirken ikke havde s5 rneget i 
forrad, a t  den kunne istandsajtte b%de spiret og taget, pH kongens 
vegne slutte kontrakt med en tommermand om at hugge og opsztte 
et spir p% kirken, skaffe ham det tommer og andet, han behovede 
dertil, og lade spiret og kirken txkke. Udgiften skr~lle llan indskrive i 
regnskabet5). Da Silkeborg lens regnskab for dette %r ikke er bevaret, 
er det ikke muligt a t  ,lionstatere, i hviiket omfang denne restaurering 
blev gennemfart. Det m i  dog antages, at  det nedfaldne spir er blevet 
genrejst, ligesom kirkens korsfloje i 1588 er blevet aflukket fra skibet 
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ved tilmuring, hvorefter flojene er blevet nedbrudt, i hvert fald del- 
\-is ved denne lejlighed, og materialerne anvendt ved rcstaureringen 
af den ovrige kirkebygning. 

1623 indberettede przsten Anders Pallesen i Torning. hvortil Ka- 
sup I j88 var blevet annekteret, et og andet om sine kirker ti1 Ole 
lVorm6), og i denne indberetning gives de zldste kendte oplysnin- 
ger om kirkens indre. Efter a t  have omtalt den store kirke med 
spir og blytxknin~. men som nu for >>meste part er forfaldencc, nxv- 
ner prxsten. a t  om kirkens alder kan intet >xiyes ti1 vissecc, men den 
kan >>neppelig were eldre end heden ~v id  200 aarcc. Han omtaler en 
skon g-sal-sten i kirkegulvet over Johannes Avonis, dud 1480'1. Der- 
efter nxvnes de stole, som stod pH beyqe sides udi koret oq bar 
folgende indskrift : 

Annos millinos quingentos cum iota plenos 
Hoc opus extruxit Paulus \Vlf: dummodo resit 
donis ecclesiam Maria numinis istam. 
Przsule prudente Nicolao Clausson regcnte, 
nos cum prole pia benedicat virge hlarias) 

PA korhsxlvingen ti1 hojre fra alteret var malet na\.nene Siels 
Krab, .4lbret Skeel, Erick OthsenO). I koret stod et skab med for- 
~ l d t e  bogstaver"'). Endvidere nzvnes den for,qyIdte alterkalk, som 
er omtalt foran. Da prxsten fortrins\.is navner kirkens memorabi- 
lia (ting, som fortjener omtale), oplyses intet videre om kirkens ov- 
rige udstyr, der efter de tilfzldigt bevarede rester at domme has 
vzret przsentabelt" ) . 

Korstolene, 12 ialt, som skulle vxre opsat I ~ o I " ) ,  og hvoraf 2 

endnu findes i kirken som przste- og degnestoleia), lades formode, 
at der ti1 Karup kirke var knyttet et collegium canonicorum, alts5 et 
storre prxsteskab, som ellers kun fandtes ved dom- og klosterkirker. 
Sandsynligst er clet vel, at cler med korstolene som med kirken i det 
hele taget skabtes rammer, som en ugunstig skxbne ikke tillod no- 
gen sinde at blive udfyldt. 1525 fik kirken den klokke, soln endnu 
(ornstabt ca. 1930) er i brug. - 

Efter a t  den sidste latinske messc havde lydt under \'or Frue 
h\-zlvinger: og Iyngtoppene lukkede sig over de mange, for sS stxrkt 
benyttede hjulspor gennem heden, har der sznket sig en gr5 dag- 
ligdag over Karup, og egnens ublide, fastlandsagtige klima 
fik snart mt tand i kirkebygningen, forst det overordentlig udsatte 
h ~ j e  spir. Forannzvnte restaurering under Frederik I I  r5dede bod 



Knrup kirke 193 

p i  den ajeblikkelige skadc, men over for odelxg_relsens Hrsag, det 
ugunstige klima, stod man afmzgtig. K i r  byggekongen Christian 
IV lejlighedsvis pH jagten kom ti1 Karup, saledes i sept. 1616, ma 
Vor Frue vejrgnavede ydre nadvendigvis vzre faldet ham i ajne, 
men ti1 nogen restaurering kom det ikke under denne konses lang- 
varige regering. En nagtern vurdering matte vel ogsi fastslH. at  kir- 
ken var alt for urimelig stor ti1 det lille hedesogn. En ombygning 
ville koste pence. og den kongelige kasse havde i forvejen mere end 
nok at $\.are til. 

Da Frederik TI1 16j2 var i Karup, samlede hans antikvariske 
interesse sig sarligt om den forgyldte alterkalk fra 1486. Han for- 
langte senere kalken udleveret og sendte en efterligning ti1 erstat- 
ning. Heri kommer kongens realitetsbetonede indstilling ti1 den for- 
faldne Vor Frue klart ti1 udtryk - likvidering. Og havde Fredrik 111 
ikke sikret sig den gyldne kalk i rette tid, er det tvivlsomt, om den 
i dag havde vzret at se i Nationalmuseet. 

Den zldste bevarede kirkeregnskabsbog for Karup kirke er pi- 
begyndt 1661 op indledes med en oplysning om, at den er indkabt 
i stedet for den forrige, >>som af fjenden blev horttagetcc. \*ed den 
farste regnskabsaflreg~else for 5ret Philippi-Jacobi ( I .  maj) 1660 ti1 
5rsdazcn clereftcr mrdclel te kirkevargerne: Mads Christensen. Aare- 
strup, og Peder lladsenl Karup, at  der fra 1657. da fjenden blev 
landet magtig, ti1 1660 ingen indtzgter havde vxret at bekommc 
ti1 kirken'"). Sivel provsten som lensmanden eller, som han nu be- 
nzvntes, amtsherren p i  Silkeborg, velb. Ebbe Gyldenstjerne, to5 med- 
clelelsen ti1 efterretnina. Kirkevzrgerne fik besked om at fortsrette 
deres hverv og holde kirken ved god hzvd og magt. men iavrigt ikke 
befatte sig med >)bygning cller bekostningcc pH kirken. Inventaret, 
som \.zrgerne ligeledes skulle st5 ti1 regnskab for, angives dledes: 
kalk og disk, af solv, forgyldt )>af konning Frederich den tredie for- 
zret udi steden for en anden, som af sal. dronning Margrethe var 
forzret, som hans Mayst. lod affordre och hente ti1 Ki~benhafncc, 
en sort flajls messehagel med salv- og guldkniplinger omkring, af 
velb. Jargen Marsvinls) forzret, en messeskjorte, et par Iysestagcr 
af kobbermalm; desuden font, klokke og et stabt ildkar. Det mur- 
og naglefaste inventar i kirken omtales ikke, men om dets miserable 
tilstand i 1661 kan der ikke vzre tvivl. Hvorledes rnan i Karup 
har mzrket krigens byrder, om der has \-met fjendtlig indkvar- 



tering, kan ikke oplyses, Inen nar man 1663. umiddelbart efter 
kirkens udvendige restaurering, son1 i det efterfolgende skal om- 
tales, mStte fortinge med Jens Snedker i Klode lnolle om at lave 
en ny p r ~ d i k e s t o l ,  som med opgang og trappe kostede 22112 dlr., 
og nzste Br for 8 dlr. anskaffe et nyt alter. samt k0be 14 tylt f jz l  
ti1 s k a m l ~ r  og sceder, >>som ganske af ny skulle gjorescc, kan der nzppe 
ses bort fra den mul i~hed,  a t  fremmede krigsfolk har fundet vej ti1 
Karup og i mange1 af andet husrum indrettet sig i den rummelige 
kirke, has brugt det grovere inventar ti1 brzndsel, men skinet kruci- 
fikserne og de udskdrne arbejder. Skulle odelaggelsen \.are for&-- 
saget af regnvand gennem det utrette tap, mitte kirkens hval\.inger 
ogs9 vzre  alvorligt medtagne, men i regnskabet nzvnes kiln en min- 
dre reparation pa >>en hvzlving ved taarnitcc. Derimod var vinduerne 
tilsyneladende i dirlip forfatnin~. Niels Glarmester i Ebstrup (Sej- 
ling sg.) fik 5 dlr. for I j nye vinduer og for de gamle >>at forfzrdigecc. 

Kirkens ydre var 1662 praget af flere fuldkommen afradnede og 
forvitrede st~ttepiller, udfaldent murvark her og der, navnlig pS 
hj~rnerne  og ved vinduesibninger. Da der endnu stod rester tilbage 
af de gamle korsfl~je: halvt nedbrudte, ma Vor Frue i 'sin ynkelige 
tilstand nzrmest have virket son1 en ruin. Tiden var inde, da  der 
mitte foretages noget gennemgribende for kirkens bevarelse. Men 
mulighederne for a t  skaffe penge ti1 resta~~reringen var netop nu efter 
den udmarvende krig ringere end nogen sinde. Den o p f ~ r t e  kasse- 
beholdning var 59 dlr. og villc ikke strzkke langt. I denne vanskelige 
situation mltte opmzrksomheden rettes mod kirkeblyet, en beklage- 
lig udvej ganske vist, men den eneste. Det besluttedes a t  nedtage 
spiret, hvis hojdernzl er ukendte, men som var rejst over fire sikaldt 
terminglenske gavle. Ved, som regnskabet klart oplyser, a t  ned- 
bryde den sandre og norre gavl ville tdrnet kunne forsynes med 
sadeltag og dermed narlne sig landsbyprzget. 

En sommerdag 1662 besteg to dristige mznd  fra Karup, Henning 
Jensen og Jep Pedersen, spiret og begyndte nedbrydningen. 6 dage 
varede det a t  f3 blytavlerne brakket af, en karl, der bar blyet ind i 
kirken fik for ugen r l /e  dlr., mens mzndene p i  spiret hver fik det 
dobbelte. De f~lgende 4 dage nedtoges ,det ganske t rzvark udi t l r -  
netcc og nedfiredes; Henning Jensen tjente ekstra I mark ved a t  
tage 400 spiger ud af det gamle tommer. Herefter kunne Tammes 
Murmester begnde  nedbrydningen af de to gavle; stenene blev fi- 
rede ned, da  de efter det strengt sparsommelige byggeprogram skulle 
bruges andetsteds. Hans l'ommermand fra r)emstrup huggede 7 



binding spzrvzrk ti1 tHrnet, I I dlr. 4 sk. Foruden istandsattelsen af 
tarnet, der ogsi trangte ti1 udspakning adskillige steder, blev der 
muret og flikket her og der, men alt kun nodtorftigt og yderst spar- 
sommeliqt. Brzdderne ti1 stillads p% tHrnet IHnte man hos kirkevzr- 
gerne i Tornin:: 8 skapper kalk blev lHnt hos przsten hr. .4nders 
Pedersen i Torning, hvilket tilbageleveredes, da man senere fik en 
\,ogn ti1 Daugbjerg efter kalk. Thomas Poulsen i Vroue og Jens Poul- 
sen i Vrigsted omst~bte  og oplagde 61 ' 1 2  skippund bly, hvilket arbejde 
varede 28 clap? og omfattede formodentlie taget over skib og kor. 
men ikke thrnet, der afklxdtes med brrcdder. Ved at spare bly pa 
tarnet fulgte man et princip, som ogsH kendes fra andre kirker. 
Tavlerne p i  det stnrkt udsatte tirntag ville blzse af, og reparation 
var vanskelig. Saturligvis var traafklndningen ogsH udsat for vejr 
og vind, blev utzt ,  hvorved der skete odelzggelse pa thrnets ind- 
vendige konstruktion samt >>klokke\~erketcc. 

Istandszttelsen 1662 belsb sig ti1 163 dlr. 2 m. 3112 sk. Men ti1 
gaengzld kunne man realisere de gamle materialer, ,som kirken icke 
self behaffuedecc. Degnen Niels Jacobsen, Torning-Karup, fik gam- 
melt t r z  for 6 dlr. 3 m., hq-orved han b l e ~  i stand ti1 at bygge siy 
et hus p5 Torning kirkes jord"). Prasten Anders Pedersen holdt 
sig ikke tilbage, fik et ~ l a n g t  traec for 2'12 mark samt spirets vindfloj 
for I dlr. 6 sk. OgsH amtmanden, hr. Ebbe Gyldenstjerne, noteres for 
14 lispilnd bly a I dlr. Praktisk taget alle omegnens kirkevzrger 
samt enkelte herremand ksbte i de efterfslgende hr bly i Karup. 
indtil og med I 670 solgtes 3 104 kg, der indbraste 388 dlr. - 1693 
matte der k 0 b ~ j  bly ti1 kirken for 36 dlr. 

I Hrene 1663-70 fortsattes restaureringen i aftagende omfans. 
1669 blex- kampestensdiget om kirkegHrden istandsat, ti1 dels med 
sten, som blev brudt af den gamle korskirkemur. 1670 byggedes en 
kirkeport.  Hvad der hermed skal forstas, er ikke ganske klart, men 
efter arbejdets omfang, bsde tomrer- op murerarbejde, at domnle 
var der tale om en konstruktion med tag og murede gavle samt en 
ret starkt beslset port. 4 tdr. kalk medgik ti1 kirkeporten, og hele 
udgiften blev 20 dlr. I m. I I sk."). Til sammenligning kan anf~res ,  
a t  et ukbenhz~s, opfort 1678, krzvede 6 tdr. kalk og kostede 29 dlr. 
I m. 

Der var ingen stige i tArnet. Brast klokkestrengen, mHtte der bud 
efter Niels Thomassen, 5benbart eneste rnand i Karup, som kunnc 
aopklyve udi tornitcc. En s5dan tur ti1 vejrs indbragte 12 sk. 1699 
mStte han ikke mindre end 8 gange op for at fzeste klokkestrengen, 
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>inlidlertid der blev ringet for H.  hlayst. Christian d. Femte hans 
Liigcc. 

Rirkcvaergernes opFa\ie var ikke a t  misunde den]. Sogle rogtedc 
hvervet i 6 hr, de fleste bad om >>forlosningcc efter den 3-drige pe- 
riode, der i Danske Lo\- ansattes som minimum. Allerede o. 1685 be- 
gyndte en ny serie reparationer p9 t a s  og m ~ ~ r v z r k .  1690 fik \.,rr- 
gerne en kedelig overraskrlse, idet >>en millctarisk Esecution dennem 
pludselige overkorncc, fordi de i flere a r  havde glernt at betale kirkens 
phbudte bidrag ti1 opforelsen af Vor Frelsers kirke p,? Christianshavn. 
Nu n1Atte de pA en yang betale 13  dls. af kassen samt I dir. for 
esecutionen, hvilket belob biskoppen nzgtede a t  godkende pH regn- 
skabet, og som vzrgerne derfor selv mStte betale. 1693, da der var 
vzsentlige reparationer, fik vzrgerne for deres umage ti1 deling I 

dlr. 2 m. Senere ses de a t  have fAet 2 dlr. 5rlig. 
Arhundredeskiftet 1700 matte i Karup passeres under znzste- 

lig skelen ti1 yderlig brostfzldighed. 22. febr. 1714 ~ i k  en vintertor- 
den med stzrk storm over egnen, og Iynet s l o ~  ned i Lirketirnet, 
som - \-el nok ogsh p9 grirnd af skrobelighed - her\.ed led betydelig 
skade. Derom har regnskabsbogen mzrkeligt nok ingen detaillerede 
oplysninger, kun, at der var betalt I dlr. 2 m. ti1 >>4 mzend af sognet. 
som \lovede sig ved at nedtage endeel fyrspzrer og det sondre hjor- 
nebaand i hvilken muurstenene var lose hzngende langt ud fra taar- 
nit over kirchen paa den nordre side, som ville gjort stor skade udi 
naeste store storm, om de saaledes hafde bleven hzngendec<ls). Det 
tilfajes, a t  en blyt~ekker ikke havde gjort dette arbejde for to dlr. 

I 726 mhtte der la\-es et nyt klokkevrerk. Man opsparede den hr- 
lige tiendeindtxgt og mhtte se fremtiden i mode med betznkelighed. 
1734 fandtes det nod\.endigt at nedbryde 13 alen af det odelagte 
thrn, der truede med at  falde ind over kirkenlg). 

Kirkens ejer, kongen eller staten, mitte naturlig\-is have ansva- 
ret for, om den p: grund af manglende \:edligelioldelse skulle blive 
helt ruineret. Her m i  dog crindres, a t  den storstc part af landsby- 
kirkerne ph davzrende tid var mere eller rnindre forsomte: hvilket 
skyldtes, a t  der handledes temmelig li\,ligt med kirkerne, d. v. s. ret- 
tigheden ti1 a t  oppebare kirketienden samt den delvise ret ti1 at 
kalde przsten. Kirkeejeren skulle ti1 gengzld holde kirken forsvarligt 
i stand, og det kunne blive et rent forretningssporgsmdl, om det 
kunne betale sig at vare  ejer. 

15. dec. 1710 var Karup m. fl. kirker i Lysgaard-Hids herreder 
stillet ti1 auktionP0), men det lykkedes ikke at fa kirken solgt. Formo- 
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dentlig er der o g d  under h%nden sket henvendelser ti1 egnens herre- 
mznd om k ~ b :  men ingen syntes at vzre  interesseret. 

1 739 blev Sicls Hurtipkarl, sognepraest ti1 Gronbzk-Svostrup, 
beskikket som pro\.st i 1,ysgaard-Hids herreder"). Han omtales. sik- 
kert med rctte. soln en sjzlden d!-gtig og virksom przst, og som 
herredsprovst mStte han nodvendigvis komme ti1 a t  beskreftige sig 
med kirkeproblemet i Karup og ha\,de sel\.sagt natr faling med de 
gjortc forsog pS at f A  kirken afhzndet. Da ingen af egnens proprie- 
tarer - der kunne narmest blive tale om Steen Jargensen ti1 Avns- 
bjerg eller Janus Friedenrich ti1 Palstrup - rcrbede nogen kobelyst, 
n19tte sporgsmilet om en istandsrettelse p5 statens regning igen 
komme i forgrunden. Provst Xiels Hurtigkarl beordrede afholdt syn 
over kirken 13. juni 1742: h\.ilket foretoges af sogneprzesten Jacob 
From, kirke\.zrgesne Jens Mortensen, Rogelund, hlIads Hansen M01- 
ler, Karup, samt .-inders Hansen, Aarestrup, og Jens Nielsen, Karup. 

~ M u r e n  uden ti1 fra den sydlastre pille ti1 vinduet ved prsedike- 
stolen var formuldet, ligesom nogle steder paa enden og den nordre 
side. Tlammeret under blyet var brostfzldigt, I I fodstykker forraad- 
nede, sparerne paa den syndre side helt forraadnede. Af bjaelkerne 
\.are nogle i stykker og nogle ved den syndre endc forraadnede, 
nogle faestnede med jernbaand. Blyet saa vi at  vare  fra den enz 
ende ti1 den anden af kirken ganske fuld af huller og saa ganske 
tynd, at  man med den mindste finger kan trycke det. Mondingen 
\.ar paa mange steder skilt fra hinanclcn: paa den syndre side var en 
del tavler opslagne (af storm) og hrudte. Hvatl1,ingerne inde i kirken 
over alteret r a r  i clettc aar revnede paa tvzrs og langs paa begge 
sider. Alterdugen er saa forraadnet og i lapper, at  den ej  mere 
kan tvattes. Alterbogen er ganske skilt ad, og en ny behsves. 

Taarnet har &ke vreret under tag siden anno 1714, da den af en 
orcan blev splidt ad, nedslagen og fort over den lave kirke, langt 
uden for kirkegaarden, ti1 kirkens store skade . . .<<. 

Synsmsendene konstaterede, at skal kirken repareres, mb dertil ud- 
sattes >>en god capital(<, og plids-arbejdet ville blive for stort ti], at  
det lille og fattige sogn kunne przstcre det. 

Dctte resultat af synsforretningen tog biskop Hygom og amtmand 
Benzon i Aarhus nu stilling ti1 og skrev 27.  novb. 1742 ti1 kongeh- 
herorn. De minder om, at kirken >>bar under for~ige regering 
endog i langt bedre tilstand varet ecn og anden particulier uden 
ringeste betaling tilbuden, saa liar dog ingen hidindtil efter ovenan- 
forte omstzndigheder \.illet eller kunnet tage derimod(c. De henstil- 



Icr ti1 kongen at vrrlce d t e r  ailcrnaadigst gotbcfindendecc mellern 2 
muligheder. Entcn ti1 tlet folcende for5r at latlc forfarne bygmcstrc 
syne kirken samt ansla udgifterne vctl dens restaurc~,in~. hvortil der 
foruden den opsparcde beholdnina 294 rdl. 3 m 12 sk. ville beho\.cs 
en temmelig anselig sum. Eller laclc amtmand OK hiskop pS koncens 
vcgne trxde i underhandliny med en af cle nxrmeste proprietrrrer 

i 
om kerb af kirken med alle dens rettigheder, jus vocandi ikaldsretten) 1 
dog undtaget, pH den betinyelse, at  koberen skrllle ncdtape t'hnets 
rester og iovrigt reparere kirken fors\.arligt pS inur- og bly- og tom- 
mervzrk >>og saaledes intlrette. at den i pi-oportion nf n l e n i g h e d ~ n  

1 
kan ucere rummef ig  og sfor nok<c. 

Man bemzrker, at  stiftsrnyndiyheden i Arhus med sit forslag 
faktisk her falder dommen over Vor Frue i Karup. Kongen synes 
dog ikke allerede nu at  have bifaldet tanken, hvorfor et nyt sagkyn- 
digt syn over kirken blev foretaget. 9. jan. 1743 modte Baltzar 
Hansen, borger og murmester i Arhus, og Michel Tomassen fra Il- 
ler (Grernbak sg.) blytaekker og tsmmermester sammen med provst 
og prast samt de fire forannzvnte nmnd fra sognet ved kirken for 
at  syne den. 

O m  tHrnet bemzrkes, a t  det godt kunne tale at gsres 2 ?I 3 alen 
lavere. Det var tilsyneladende opfsrt med kassemur, hvoraf den 
ydre beklxdning pS syd- og vestsiden var nedfalden. 

En istandszttelse ville efter sksnsmzssig bereyning krave mate- 
rialer for I 184 rdl. og mindst 320 rdl. i arbejdsl~n, idet arbejdet 
ikke kunne udfsres pS mindre end I I a 1 2  uger. Ret hurtigt efter. 
a t  disse oplysninger forel;. ma kongen have indvilget i, at amtmand 
og biskop nu provede at  f% kirken solgt. De har Sbenbart henvendt 
sig ti1 Steen J~rgensen pH Avnsbjerg og mHske Janus Friedenrich $i 
Palstrup, men allerede i maj 1743 mHtte stiftsmyndigheden i skri- 

i 
velse ti1 Rentekammeret meddele, at  ingen af egnens proprietarer ville I 
overtage kirken uden tilladelse ti1 at s d g e  blyet og tzkke med sten , 
samt at  jus voc. medfulgte. I ovrigt erindrede man, at jus voc. ikke 1 
kunne regnes for nogen sterrre herlighed, idet ejeren af kirken p i  
grund af kaldets ringhed hojst kunne tilkonlme at kalde hver 3. 
af przsterne. Da kirkens irlige indtregt (tienden) kun var 16 rdl., 
ville enhver fremtidig storre reparation vzre at bekoste af kongens 
kasse. Egnens skarphed bevirkede, at befolkningen nzeppe form5ecle 
at holde heste, hvorfor de ikke kunne p%lzgges pligtkorsel, hvilken 
sSledes ville blive en byrde for herredets ervrige bonder. AltsS mStte 
man anbefale, at kirken afhzndedes. 
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29. juni resolverede lcentekammeret, at stiftsmyndigheden i h h u s  
skulle forsoge, >>om enten komrnercerid Steen Jargensen p i  Avns- 
bjerg, Janus Friedenrich p5 Palstrup eller om nogen anden mStte 
finclcs. som end og 11% siclstmeldte conditioner sig kirken vil antage. 
dog uden jus vocandic<*' I .  Nu kunne man altsi tilbyde kirken mecl 
dens kontante beholdninq, 294 rdl., samt ret ti1 at sielge blyet o,? 
oplxgpc sten i stedet. Men Steen Jorgensen - Janus Friedenrich ti1 
Palstrup synes overho\redet ikke at ville have med kirken at  gore - 
var frerndeles tilbageholdende, idet llan formodentlig, som herre- 
mand siden 1730  Ilar folt sig brostholden o\w,  at kaldsretten skulle 
unddrages kirkeejeren. 

Nu trzder imidlertid provsten Niels Hurtigkarl frem i billedet og 
tilbyder at  overtage Karup kirke p5 de noksom omtalte betingelscr. 

Heri kan miske ses en demonstration over for den tviere herre- 
mand p% Avnsbjerg, mens det jo i ovrigt ikke var noget saersyn. at 
en prast var kirkeejer. Stiftsmyndigheden spurgte endnu en gang, 
i skrivelse af 17. sept. 1743, Steen Jorgensen, om han ikke ville 
overtage kirken, og herpi svarede han 19. sept., at  han ikke onskede 
at befatte sig med kirken. Dereftrr oprettedes kontrakt med pro\.- 
sten om kirkens overtagelse og ombygning, hvorefter Siels Hurtip- 
karl forventede det kongelige skode udstedt. 

Da dette kom Steen J~rgensen for ore, matte han, pinligt nok. 
nu frem >>af buskencc, og 12. olit. skrev han ti1 Arhus, a t  han \rille 
nok o\,ertage Karup kirke og dertil betale loo rdl. ti1 kongens kasse 
eller ti1 et gudeligt formil. 

Dette noget overraskende tilbud er sikkert blevet modtaget med 
tilfredshed i Rentekamrneret. Nu var der altsi pludselig to liebhavere: 
19. okt. resolveredes, a t  der skulle holdes auktion over Karup kirke 
den 4. dec. 1743. Her modtes nu Steen Jorgensen og Niels Hurtig- 
karl denne decemberdag i Ashus bispegird og i ovrigt ingen andre 
interesserede. Konditionerne blev oplzst : 

I .  Kirken med sin beholdning, tiender og tillag med alt videre 
dens tilh~rende, jus \.ocandi, som Hans Majst. sig selv allernadipst 
forbeholder alene undtagcn, bliver den h ~ j e s t  bydende p i  kongl. 
allern. approbation tilslagen, men s3 snart tilslag p i  auktionsstedet 
er sket, bliver ingen eftcrbud af nogen imodtagen. 

2. Dersom den hojest bydende ei er os bekendt at  vzre vederhxf- 
tig, reflekteres ei p% hans gjorte bud, rned mindre han for kobesurn- 
men forskaffer antagelig kaution. Sa bli\:er ei heller nogen ringere 
bud end I rdl. pa gangen antagen. 
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Betalingen skulle ske ti1 Randers amtstue. Kirkens korn- og kvzg- 
tiender beholder Jens Jensen, Bogelund og hiads Hansen af Karup 
pS li\~sticl. 

Da  save1 kirken bbde p5 mur, hvrrlvinger og tommervark som 
og kirkegbrdsmuren befindes brostfaeldi$. . . skal reparationcn herpi 
vaere fuldfsrt inden 2 i r  regnet fra Michalis 1745. 

Hr. commercer5d Steen Jsrgensen blev hojstbydende med 308 rdl. 
Endnu auktionsdagen skrev pro\:st Nurtigkarl et harmdirrende 

brev ti1 amtmand og biskop, hvori han beklager sig over den behand- 
ling, han har f5et. Forst slutter man, da ingen anden vil have kirken, 
kontrakt med haxn! og han gor anstalt ti1 fremskaffelse af materialer 
ti1 ombygninyen. Sb kommer Steen Jorgensen, trods gentagne a:- 
visninger om at ville have med kirken a t  Sore, og byder loo rdl. 
.\led denne anordnede auction. hvor jeg er tvungen ti1 een af to 
ting, e-nten at forkobe mig pb en fattig, forfalden kirke, som alleredc 
er ansat over sit vzrd . . . eller jeg skal f B  alle mine gjorte bekostnin- 
ger spildte og sb godt som tabte, s i  enten jeg byder eller ikke 
byder, er det mig umuligt a t  undyb min ruin og store skadeslidelse.cc 
Pro\~st Hi~rtigLarl slutter med h5bet om, at, h\.ordan end auktionen 
itdfalder, mS den med ham sluttede kontrakt st5 ved magt. Som 
naevnt er skrivelsen dateret 4. dec. 1743, og det kan synes maerkeligt, 
at han ikke pa et tidligere tidspunkt fremkom med denne ingenlunde 
ubegrundede! men naturligvis resilltatlose klage. 

Den atmosfare af smalig nzrsomhed, der siledes k o n ~  ti1 at om- 
give kirkesalget, spores videre i en henstilling fra amtmand og biskop, 
der foreslog, a t  salgssummen skulle tilfalde Arhus latinskole, og ende- 
lig o g d  i den kgl. resol. om salget af 14. marts I 744, hvori det hedder 
>>Endsksnt de af commercerid Jorgensen for den 0 s  uden for ryt- 
terdistriktet udi Silkeborg amt tilhorende Karup kirke buden 308 rdl. 
synes at clere noget lidet, saa bevilge \-i dog allernidigst, a t  han 
samme kirke efter de udi foregAende forestilling allerunderdanigst 
anforte omstxndigheder for sidan summa 05 med de ved den der- 
over holdte auction bekendtgjorte conditioner mS o\.erlades, men ko- 
besummen ville Vi allernidigst udi Vores casse skal ncdlzggcs og 
0 s  ti1 indtagt beregnescc. 

10. april 1744 indbetalte Steen Jsrgensen 308 rdl. pH amtstuen 
i Randers. Skodet blev udstedt 28. april s. 

Nedbrydninyen af kirkens kor, tbrnets rester m. v. er sikkert pb- 
begyndt straks efter Steen Jsrgensens overtagelse. Efter opforelsen af 
nye gavle og nyt tagvark samt forsynet med et \.ibenhus ved vest- 
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gavlen og niurpiller ti1 klokkens ophxngning pH ostgavlen stod kir- 
ken i sin nuvrerende skikkelse (dog er vibenhuset ved kirkens sidste 
restaurering flyttet ti1 sydmuren). Resultatet, det afribbede kirke- 
skib, kunne diskuteres og blev det vel ogsH, men i betragtning af, a t  
Karilp kirke for dcn nye ejer farst og fremmest var et forretnings- 
spergsm5l: m i  det vist fastslzs, at  han holdt sine forpligtelser, o,a 
mere kunne man faktisk ikke vente. 

N5r nlan lzser den endnu be\.arede inskription pH kirkens alter: 
>>Efter at Kar~rp  Kirke A' I 744 af Hans Kongl. Mayst. allernaadigst 
blef overdragen ti1 Co~nmersraad Steen J~rgensen paa Aufnsberg, 
hafver Hand med sin nzst fosrige .4ar i Gud hensovede Sal. Frue 
Marie Cathrine Balslebv, forudcn Kirchens fuldkomne Reparation 
og i Standszttelse baade paa Mur og Tommerwerch samme ti1 yder- 
mere Ziir og prydelse ladet denne Alter Tafle af Nye bekoste og 
staffere tillige med Przdikestoel, Skrifte- og Degnestoel sampt Al- 
teret i Anno 1745<(, es dette vel vidnesbyrd om, a t  Steen Jerrgensen 
ud over det egentlige byggeri, som han havde forpligtet sig til, af god 
vilje skznkede en altertaide. Det ovrige navnte inventar lod han 
male. Hvad der ved overtagelsen fandtes i kirken af udskirne ar- 
bejder, fHr vi intet at vide om, men der har utvivlsomt varet en del. 
Om disse skulle bevares i Karup eller szlges eller flyttes ti1 evt. andre 
kirker stod Steen Jargensen ganske frit. 4 endestykker ti1 stolestader 
med udskHret bladvark og billcder af henholdsvis Maria med bar- 
net, St. Clenlens, St. Christoffer og St. Margrethe kom ti1 Sjerrslev 
kirke"). 3 helgenbilleder, Maria, -4nna og St. Peder, der oprindelig 
menes hjemmeh~rende i Karup, kom ti1 Gronbaek kirke og derfra 
senere ti1 Viborg StiftsmuseumPs). En tai-le med 3 helgenbilleder i 
Viborg Domkirke menes at stamme fra Karupe6). Det foran omtalte 
gotiske monstranshus i Viborg Stiftsmuseum har rimeligvis ogsH stiet 
i kirken ti1 1744. At stille fjernelsen af disse (overflodige) ting fra 
kirken i et skzr af vandalisme er dog nxppe rigtigt. Steen Jsrgensen 
kunne have varet mere pietetsfuld, men noget stmre kontant ud- 
hytte har disse gamle eflekter sandsynligvis ikke indbragt ham. 

Tilbage st& som en kendsgerning, a t  1745 var kirkeproblemetr . 
i Karup last, lidt hHrdhaendet miske, men sH nogenlunde forsvarligt 
efter stedets behov. 
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Efter a t  det sidste synliye bc\.is fra Karups bcrommelige tid var for- 
s\.i~ndet, le\,cde rnindet om den store kirke osv. naturligvis videre i 
egncns ~nundtlirre overleveriny 09 n5ecle i de ca. 150 %r, der skulk 
forlobe. inden de forste arkrolo?iske undersagelser ved kirken blev 
foretaget, a t  antage sagnagtige former"'. Siledes skal det jo g%, nHr 
en i sig selv spaendende historie bliver fortalt gennem generationer, 
hver gang med en passende afrunding. 

1880 var dr. Sophus Muller og arkitekt Erik Schicrdte udsendt af 
Nationalmuseet og konstaterede ved denne lejlighed, hvorledes kir- 
kens oprindelige grundplan havde vzret. Uden a t  foretage egentligc 
udgravninger kunne man fastslH. a t  kirken havde haft korsfloje, et 
t%rn ved vestgavlen og et kor med 5-sidet afslutning mod : 
Erik Schiodte lavede en teaning af kirken: Hbenbart det zldste eksi- 
sterende billede af denne, interessant ved gengivelsen af den til- 
murede og senere forandrede nord-dcrr. 

1901 blev en grundigere underscrgelse af kirken gennemfort under 
ledelse af kunstmaler Eigil Rothe fra Nationalmuseet. Ved gravnin- 
ger bekraeftedes stort set resultaterne fra 1880: dog med den forskel, 
a t  korafslutningen nu mHtte antages at have \.met 3-sidet (og ikke 
5-sidet). De foretagne opmHlinger viste, at kirken havde vieret ca. 
40 m lang, skibet ca. I r m bredt, mens korsflojene havde vzret  hver 
ca. 8 X 8 m. Koret ha\-de haft samme bredde som skibet og ca. I 1 

m langt. T%rnets grundflade havde vzret ca. l o  X 8 m. Fundamen- 
terne bestod af runde kampesten lagt i kalkmortel; i h j ~ r n e r n e  dan- 
nede store sten ca. 31.4 m udefter fremspring ti1 stertte og modvzgt 
for hvaelvingspillerne. Videre meddeles i Eigil Rothes indberetning: 
~ O m t r e n t  miclt pa erstvzggen fandtes ca. 3 skifter i hojden af det 
gamle alterbord opmuret af store brzndte: rerde steri, liggende p% et 
svzrt fundament af runde kampesten. Dimensionerne pH alterbordet 
var 3 alen 2 tommer, 2 alen I I tommer: incle i bordet var 2 hulrum, 
det ene inden i det andet. L,zn%de- og breddemal var ens for dem 
begge, nemlig 2 alcn 16 tommer: I alen, derimod 1% det yngstes gulv, 
som bestod af almindelige rode munkesten, ca. 12  tommer fra 
det overste skiftes overkant, og det aeldstes: der var dannet af rode,! - 
brzndte kvadratiske fliser, 7 tommer store, r alen 2 tommer dybt fra 
samme o\.erkant. Regge rum havde gulvene lagt i kalkmortel. De 
havde begge crjensynlig tidligere vxret Sbnede, i den udkastede jord- 
masse fandtes kun ganske enkelte smiben og en starre knoqle (Iir-  
benshals), rester af jern, glassturnper, en blysprosse fra et vindue, et ' 

par stykker ti-zkr~l. og i det yngite en mont ( f ra  r624), i det aeldste 



et fladt stykke bly, r 3 i 4  tomme langt, 314 tomnie hrcdt. P2 bagsiden ses 
et stobemxrke (et kors), pS forsidcn en .Mariafi?ur i relief: hun ba-  
rer barnet pH armen, er omgivet af en flammekrans, over hendes 
hoved star stjerner, hun er kronet (Johs. Aabenbaring kap. 12) ,  og 
under hendes fodder Izses i en rektangular indramning nogle uty- 
delige minuskler (santa maria ora pro nobise9) ),  langs med kanterne 
lober en ophnjet rand som indfatning. Stykket er et pilgrimstegn og 
har for s% vidt krav pH storre interesse, som der ikke i museets 
samling og sH\ridt bekendt heller ikke i landet findes et tilsvarendecc. 
De ovennavnte to hulrum i alterbordet formocledes a t  vzre relikvie- 
gemmer. 

OgsS indvendig foretog Eigil Iiothe en undersqelse. Ved forswqs- 
vis afbankning af hvidtekalken fandtes rester af kalkmaleri: I .  p% 
ribberne gulrude zigzaglinier. 2. Langs med gjordbuer og skjoldbuer 

qurer. en smal gulrud linie og en rakke smaa gulrude cirkelrunde fi, 
3. PH underfladen af gjordbi~erne gulrtade blomster i omridstegning 
- alt fra ca. Hr 1500. 

P i  l~vzlvingsstottepillerne og i blindingen ved den tilmurede nor- 
dre, gamle indgangsd~r fandtes en marmorering i sort, dels pH rad- 
brun, dels pH okkergul bund. ca. Hr 1700. Ellers intet p% v q g e  el- 
ler i hvzlvinyskapper. De fremdrayne psa\.er $a\': mente Eigil Rothe, 
ingen srerlig an ledn in~  ti1 be\.arin~~O). 

Gravstenen over Johannes Xvonisl kirkens eneste. 12 endnu 1880 
i gulvet, formentlig i koret, men da F. Uldall 1899 var i Karup for 
a t  underscrge kirkeklokken, var stenen taget op og anbragt i blin- 
dingen p% indersiden af den sondre portal (som nu atter er genHbnet 
som kirkens hovedindgangj. \Ted flytningen var stenen slHet i mange 
stykker og groft sammenf~jet  med brede cementfuger og i ovrigt 
indmuret med figurens hoved vendt n e d a f l l ) .  

Kirkeklokken, nu omstwbt, bzerer i en latinsk indsksift Hrstallet 
1525 samt navnet p5 prresten Mourits Poulsen. Oprindelig har der 
mHske varet 2 klokker ti1 Vor Frue i Karup; Bording kirkes klokke 
skulle stamme herfra3". 

Siden undersogelsen I go r har der vzset fremsat wnsker, ogsS lo- 
kale, om yderligere gravninger ti1 klarlasggelse af kirkens grundplan, 
ligesom de af Eigil Kothe gjorte fund kunne opfordre hertil. 1907 
\.ar arkitekt C. M. Smith i Karup og afdzekkede helligkilden33) ; han 
henstillede i sin indberetning af 28. febr. 1907, a t  der blev foretaget 
en regulzr undersogelse og fremgravning af kirkens fundamenter. 
Dec. 1908 var han efter Nationalmuseets ordre i Karup for at forbe- 
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rrde denne opgave. Han ~ndtte konstatere, at der kun fandtes meget 
sparsomme rester af fundamenter, og der ville vzre  ringe sandsyn- 
lighed for, a t  en ny yravning ville give resultater af betydning. Efter 
at han havde aflagt mundtlig beretning herom ti1 Nationalmuseets 
direktor. bestemtes det, a t  museet ikke ville lade foretage nogen yder- 
ligere gralming pa Karup kirkeg5rd3'). 

Tanken om, a t  Vor Frue i Karup engang skulle genopstH i sin op- 
rindelige storladne skikkelse, har undertiden vzret fremsatS5). Men 
s k ~ n t  h~rjkonjunkturens brus to gange, under begge verdenskrigene, 
er gHet hen over Karup, har realiteterne dog talt et andet sprog, 
h\.ilket Inan da ogsS erkendte, da  kirken 1941 underkastedes den . . 

sidste restaurerinr, idet man, bortset fra indgangens og v5benhusets 
flytning fra vestyavlen ti1 skibets sydmur. bibeholdt kirkens grund- 
plan og storrelse fra I 735 

N O T E R  O G  H E N V I S S I N G E R  

') .4cta pont. Danica. V.. 71. ') Eldste  danske Arkivregistratnrer, 11. 
3, Kalken bzrer folgende indskrift: ano dni mcccclxxxvi gaf ies qvie och 
fnv  mergret thene kalk ti1 karop. ') Kancclliets brevboger. 20.8.1578. 5 ,  sst. 
6 )  Danske Saml. 2. rk. V-VI r 38. 7 )  Arstallet for Johannes .4vonis' 
dad, .1480, er ikke overensstemmende med det nrevnte pavelige brevs da- 
tering, 26. 4. 1494. 2 >>Da 1501 5r var henrundne, lod Poul Ulf dette ar- 
bejde forfrerdige. medcns Marie styrede denne kirke med sin guddomskrafts 
gaver, da den forstandige Niels Clausen styrede som biskop. Den fromme 
Jomfru Marie velsiqne os tillige med vore efterkommere~ (Danske Saml. 2. 

rk. V I  158). Venligst meddelt af hr. arkivar, cand. mag. Henning Heilesen, 
Viborg. * )  ;Yiels K r a b b e .  Jluligvis den unge N. K. ti1 Vejerslevgaard og 
Tandrup, nxvncs 1489. I j 1 2  ' 0 .  Nielsen: Dueholnls Diplomatarium: desuden: 
Fru Eline Goyes Jordebog. 489).  Albret Skeel .  Formodentlig A. S. ti1 Hegnet, 
navnes 147 1-94 (Hcise: Dipl. Vibergense o. f l .  s t .) .  Erik O thsen .  Biskop i 
Arhus. l o )  Rimeligvis det gotiske. sikaldte tnonstranshus, som nu findes i 
Viborg Stiftsmuseum. Om der e r  en forbindelse nlellem skabet og den her&. 
nnbragtc gotiske opsralt er \.ist et sporgsm3.1, som sagkundskaben endnu ikke 
har besvaret. ") De udskime figurer, som findes i Viborg Stiftsmuseum. er 
ikke prrezec af landsbyhand\-ark, men rober en rutineret mester. L'denlandsk? 
I ? )  Trap. 2. udg. j. bd. 468, 456. '9 P r ~ s t e s t o l e n ,  ved nordn~uren, har 
udskirne 1,illeder af en apostcl (Jacob) i pilgrimsdragt og en helgeninde 
(St. Kathrina?) rned krone p i  ho\-edet og et rvard og et hjul i hienderne. 
P i  degneslolen \.ed sydmuren er nfbildet apostlen Johannes med en bog (el. et 
breger) og cn hclgcninde rned en bog og en kirke i hzenderne. 1 4 )  24. sept. 
1661 lod kirkevargen Mads Christensen, Arestrup, nogle folk i sognet for- 



dele (domme) ti1 betaling af deres tiende ti1 Karup kirke for 1660. (Hids 
herreds tinghog). Is) Jorgen Xlarsvin, I 609-7 I .  ejede Avnsbjerg ind- 
ti1 1655. l o )  A. Ravnholt: Thorning sogn I bd.. 94 Ii) Begrebet kirke- 
port. Der synes ikke a t  foreligge nogen sagkyndig omtale af dette sekundzre 
kirkearkaologiske emne. Var kirkeporten en bygning. hvoraf man i de over- 
byggede stettep muligvis har et  rudiment? 19) i i i r  det hedder, siledes i >Nyp 
Tidendercc marts 1714, at et lynnedslag forarsagede odelzggelsen p i  tirnet. 
& denne forklaring miske lidt tvivlsom; det var snarere stormen, der rev t5r- 
nets tag af, hvilket naturligvis mi t te  skyldes mangelfuld vedligeholdelse. 
lg) Skrivelse af 24. jan. 1744 fra stiftamtmand Benzon og biskop Hygom ti1 
Rentekarnmeret (Rigsarkivet). 'O) Lysgaard herreds justitsprotokol. Jyd- 
ske Samlinger, I bd., 77. ?" A~l;hus og Ribe stifters renteskriverkontors mis- 
siveprotokol. litr. UU, fol. 487. s) Kronrns skoder IV. Udgiveren, hr. S. 
Nygaard, har velvilligst stillet denne oplysning ti1 ridighed, inden bindet fore- 
l i  fzrdigtrykt. '4) Jydske Saml. 3. rk. j. bd.. 35' ?" a ,  S. 6 bd., 73 
?B) a. s. 3.  rk. 5. bd., 351, fodnote. ?7) Kirkens tarn kunne (som efter si- 
gende s i  mange midt- og vestjyske kirketame) ses fra Vesterhavet. Dronning 
Margrethe (jvf. indskriften p i  den gamle alterkalk) havde engang stiet i tarnet 
og fulgt et  slaq p i  heden. Nationalmuseets arkiv. De her beroende ind- 
beretninger angiende Karup kirke har velvilligst vzre't stillet ti1 radighed. 
") I Jydske Saml. 3. rk. 5. bd.. s. 351 er omtalte pilgrimstegn gengivet i 
tegning, sign E. R. 04. Her  er underskriften kort og godt KAROP. So) Na- 
tionalmuseets arkiv. 31) sst. 3 2 )  Jydske Saml. 3. rk. 5. bd.. 350, fodnote. 
"3) a. s. 3. rk. 5. bd., 347 f f  3 4 \  Nationalmuseets arkiv. Y3) .4. C. Over- 
gaard: Fra Lysgaard H e ~ r e d ,  25. 


