
N. E. 1955Fig. 1. Visby. Ydre, set fra sydost.

V I S B Y  K I R K E
T Ø N D E R - H Ø J E R - L Ø  H E R R E D E R

Kirken nævnes 1514 som viet S. Laurentius1. Den betalte 5 skilling engelsk i cathe- 
draticum og gav på reformationstiden 2½ sk. engelsk i procuratio (sml. p. 1025); 

i øvrigt kendes intet til de middelalderlige forhold, men det kan af det følgende sluttes, 
at Ribe domkapitel og senere ærkedegnen har været patron, mens kongen (vel som ejer af 
Trøjborg) har haft kaldsretten. Sognet udgjorde indtil 1864 en del af de kongerigske 
enklaver. Ved et mageskifte 1579 erhvervede Peder Rantzau Trøjborg2, hvormed fulgte 
kaldsretten til Visby samt Døstrup, Mjolden og Randerup kirker3. Peder Rantzau op
trådte imidlertid, som om han var kirkeejer; o. 1590 byggede han hele kirken om og 
forsynede den med nyt inventar for penge, han tog af de tre andre kirkers midler4. Over 
dette indgreb i ærkediakonatets rettigheder klagede ærkedegnen i Ribe 1596 til kongen, 
og denne befalede Rantzau straks at afstå fra de kirkegårde, jorder, enge og andet, 
»som han havde tiltaget sig«, og »som med rette bør følge Ærkedegnen og fra gammel 
Tid har fulgt Kapitlet«5. Der skulde imidlertid en rettertingsdom til, for Peder Rantzau 
vilde bøje sig. Ved en sådan 1598 blev det fastslået, at Trøjborgs ejere ikke havde ejen
domsret til kirkernes herligheder, og Rantzau dømtes til at tilbagebetale Lø herreds 
kirker 3.300 daler for det, han ulovligt havde oppebåret; deraf fik ærkedegnen 1.100 
for den skade, han havde lidt, mens de fire kirker delte resten6. Endnu 1767 (præste
indb.) havde ejerne af Trøjborg kaldsretten til Lø herreds kirker7; de blev selvejende 
1838—418. — Om ødelæggelse under svenskekrigene, se †dørfløj. Kirkespiret, der ses 
viden om, tjente tidligere som sømærke9. — På Trøjborg har der været et †kapel.
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Fig. 2. Visby. Plan 1:300. Målt af Tove Bojesen 1954.

Kirken ligger vestligt i byen og omtrent midt i sognet. Kirkegården har di
ger af rå eller kløvet kamp, der bortset fra sydøsthjørnet er jorddækkede ind
vendig og bevoksede. I vest er der tremmelåger mellem to høje, firkantede 
piller med gesims og pyramideformet cementafdækning, som har afløst ældre 
afdækninger af spån og brædder. I nord er der en port mellem to piller, i øst 
port og låge mellem tre piller; pillerne, der overvejende er af store mursten i 
krydsskifte med spor af hvidt optrukne fuger, kan være rester af indgange, 
som er samtidige med kirkens ombygning i 1590’erne. I forbindelse med disse 
tre indgange (i rgsk. kaldet stætter) samt med en fjerde i syd, der blev nedlagt 
186610, nævnes reparationer på mursten, spån, fjæle, bly, porte og låger.

†Kirkeriste. 1701 nævnes den vestre rist, 1724 den østre11.
En †gabestok, der sattes på kirkegården 173011, er måske identisk med det 

*halsjern (med kæde), som findes i Tønder kirkemuseum.
†Kirkelade. 1617 blev »Ladden« nedbrudt12.
Kirken fremtræder som et langhus fra renæssance-tiden (o. 1590) med sam

tidigt tårn og våbenhus, men langhusets syd- og nordmur indeholder lang
murene, dels af et romansk skib, dels af en gotisk vestforlængelse samt af en 
østforlængelse, der muligvis ligeledes er gotisk. Orienteringen afviger til syd.

Den romanske bygning, der bestod af †apsis, †kor og skib, har vistnok været 
helt af granitkvadre udvendig og rå kamp indvendig, og bygningen har stået 
på en hulkantet sokkel, som for skibets vedkommende synes ret urørt. De 
krumhugne sokkelkvadre fra apsiden, der må have stået øst for den nuværende 
østgavl, er benyttet under denne (sml. ndf.). Skibets mål kan bestemmes om
trentligt ved hjælp af sokkel, murkrone og resterne af romansk tagtømmer; 
hjørnekvadrene er udflyttet til langhusets hjørner. Murhøjden har svaret ret 
nøje til den nuværende, og det samme gælder taghældningen; det synes mu
ligt at spore begge skibets døre i soklen.
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Fig. 3. Visby.
†Tårn o. 1590 (p. 1355). 

Efter Visby sognekrønike p. 57.

Tilføjelser og ændringer. Vestforlængelsen 
på ca. syv meter er gotisk, og af de udflyt
tede romanske hjørnekvadre har de neder- 
ste skifter overlevet den efterreformato- 
riske ombygning, således at man heraf 
kan fastslå, at vesthjørnerne i den gotiske 
forlængelse og det nuværende langhus er 
identiske.

Den østforlængelse, som har afløst det 
romanske kor med apsis, er muligvis også 
gotisk, men det kan ikke afgøres med sik
kerhed uden afbankninger af puds; hjørne
kvadrene må stamme fra det romanske 
skib eller kor.

Peder Rantzaus byggearbejder o. 1590. 
Hidtil har man tilskrevet Peder Rantzau 
hele den nuværende bygning: langhus, tårn 
og våbenhus, men ifølge ovenstående be
grænses hans værk stort set til at omfatte 
de to sidste bygningsafsnit samt en »renæs
sanceklædning« til den middelalderlige del, 
herunder en ny østgavl (om selve østfor
længelsen, se ovfr.). — Ved ombygningen 
fik de ældre, tykke mure indvendig en skal 
af mørtel og teglstensflækker, udvendig i 
alt fald et tykt pudslag, mens store, røde 
teglsten (ca. 28—29 × 13,5 × 8—9 cm), der 

fuldstændig minder om de middelalderlige munkesten, er benyttet til de nye 
afsnit og formuret i krydsskifte. Langhusets tynde østgavl hviler på to skifter 
granitkvadre og en hulkantet sokkel, som for største delen består af apsis- 
kvadre, hvis krumning delvis er borthugget; den svungne renæssancetag- 
gavl er vandret delt af fire karnisprofilerede bånd, og mellem de nederste er 
der en blænding flankeret af to falsede åbninger, mellem de midterste bånd to 
blændinger, alle med kurvehanksstik; taggavlens konturer markeres af et svagt 
fremspringende rulskifte, der er pudset og hvidtet ligesom de vandrette bånd, 
blændinger og stik. I langmurene indsattes 2 × 4 udvendigt falsede vinduer, 
hvis særprægede stik (en kombination af kurvehanksbue og spidsbue) delvis må 
hidrøre fra en senere ændring, og helt mod vest to døre, af hvilke den søndre 
1857 erstattedes med et vindue, mens den nordre, med fals og kurvehanksbue, 
senere er delvis ødelagt af en skorsten. — Langhusets fyrretræsloft, der er
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anbragt på bjælkernes underside og ved 
smalle profillister opdelt i (2 × 8) felter, 
skal indtil 1933, da brædderne fornyedes, 
have båret indskriften 175413 I P S D .

Det høje, smalle våbenhus (fig. 4) foran 
norddøren (1714 »skriften«11, siden 1857 
materialhus) har sokkel af romanske gra
nitkvadre, hvoraf nogle med hulkant.
Over den høje dør med svagt affasede 
kanter er der en blænding og i hver lang
mur en falset lysåbning (den vestre blæn
det) ; taggavlen svarer til langhusets østre, 
men har kun tre vandrette bånd. I det 
indre har østmuren to fladrundbuede 
blændinger, vestmuren een, og i det syd
vestre hjørne har der med helstens mure 
været afskilret et lille rum omkring den 
endnu bevarede egetrappe, der er sam
tidig med opførelsen, og ad hvilken der 
er adgang til skibets loft; rummet var 
tilgængeligt fra nord gennem en åbning, 
hvis dørfløj var ophængt på to stabler i 
våbenhusets vestmur. — I våbenhusets 
nordvesthjørne er der en yngre blystøber
kamin med et træhammerbånd over åb
ningen og muret i ler, af store mursten; 
skorstensrøret er fjernet.

Det nuværende tårn stammer i hovedsagen fra 185714, men er bortset fra 
spiret en ret nøje kopi af Rantzaus; spiret på sidstnævnte blev nedtaget 185315; 
det meste af murværket (indtil skibets murkrone) blev omsat 185716, og på 
samme tid opførtes der en mur mellem skibet og tårnrummet, der indrettedes 
til våbenhus. En sådan mur fandtes ikke i Rantzaus †tårn (sml. kalkmalerier), 
hvilket i forbindelse med den ringe murtykkelse i de tre ydermure må have 
været den direkte årsag til dette tårns relativt hurtige undergang. Ved ned
rivningen fandtes der tre brede, gennemgående revner foruden mange mindre 
fra de nedre vinduer til murkronen. Det Rantzau’ske spir, der som en umåde
lig højtagrytter knejsede over tagryggene mellem tårnets fire gavle, skal have 
haft det på fig. 317 viste udseende; »trailerne«, de søjler, som dannede lanter
nen eller »tralværket«, omtales til stadighed i regnskaberne, og heraf fremgår 
det, at de bestod af runde træstammer, forstærket med jern og omklædt med

N. E. 1955Fig. 4. Visby. 
Våbenhus o. 1590 (p. 1355).
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bly11. Samme materiale var benyttet til render, men ellers var tårn og spir 
siden o. 1610 tækket med egespån, der afløste Rantzaus fortinnede jernblik, 
hvorom Ribe ærkedegn med megen skadefryd oplyser, at det »i det første skin
nede oc pralede megit i marcken, men varede icke lenge førind samme blick 
forrustet og effterhaanden blæste aff tornet, saa at der bleff funden deraff paa 
andre bymarcker ...«18.

Tagværker. Våbenhuset har samtidigt egetagværk, langhusets af eg og fyr 
er omsat og suppleret flere gange, men det indeholder meget middelalderligt 
tømmer. Fra det romanske skib stammer mindst 13 spær, fra den gotiske vest
forlængelse mindst 7 (øksehugne romertalsnumre indtil 6); det romanske spær
fag har været af type som Roager p. 1170, fig. 4 c, men med to lag hanebånd, 
og det gotiske har haft korte spærstivere, to lag hanebånd og Andreaskors.

Kirkens middelalderlige del er hvidkalket, resten står i blank m u r ;  skib og 
våbenhus har blytag, tårnet skifer. Hvidmalede trævindueskarme og gråmalet 
loft; langhusets gulv er siden restaureringen 1933—34 (arkitekt Axel Hansen) 
af røde mursten, mens tårnet har gulv af gravsten og gule fliser, våbenhuset 
af fliser og mursten.

Vindfløjen fra 1857 på tårnet har haft tre forgængere: 1) den meget store og 
unyttelige fløjmed knap af fortinnet blik, som 1615 var aldeles forrustet, og som 
kirkeværgerne derfor lod udskifte med 2) en ny forgyldt18, der afløstes af 3) 177311.

Solur fra 1762, af rødbrun kalksten, på skibets sydmur, har afløst en †sol
skive fra 170711.

†Kalkmalerier fra flere perioder afdækkedes 1924 (af Ole Søndergård). 1) På 
et fint, glat pudslag svage rester af en †renæssanceudsmykning, formentlig fra 
Rantzaus ombygning o. 1590; til denne bemaling henføres rester af et malet epi
t a f ( ? )  mellem sydvæggens 1. og 2. vindue fra øst. 2) På et groft, yngre puds
lag spor efter legemsstore apostle i rektangulære felter mellem vinduer og døre, 
formentlig fra midten af 1600’rne (sml. Magstrup kirke, Haderslev amt p. 586); 
billederne, der bærer stærke spor efter en opmaling 177111 (ved Lars maler fra 
Skærbæk), er holdt i sort, gråt, brunt og gult; de afdækkede spor forestiller i 
syd, fra øst mod vest: Peder (den eneste, der er forblevet fremme), Andreas, 
Jacob, ?, Phillip, ?; i nord: ?, prædikestolens plads, hvor der aldrig har været 
nogen figur, Matthias, Judas Taddæus, Simon og ?; den sidste, ubestemmelige 
apostel i nord blev 1857 dækket af det nuværende tårns østmur, således at 
billedets kanter er synlige øst og vest for denne; dette viser, at apostelbillederne 
har strakt sig ud i Rantzaus tårnrum. Samtidig med apostlene var en draperi
dekoration ved altertavlen og ornamentborter over vinduer, formentlig de 
»smagløse, malede gardiner« ved vinduer og døre, som 1849 foresloges overhvid- 
tet10. 3) Rester af en yngre, skabloneret dekoration, som kun afdækkedes på 
nordmuren over pulpituret.
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N. E. 1955Fig. 5. Visby. Indre, set mod øst.

I N V E N T A R

Inventaret præges endnu af Peter Rantzaus fornyelse 1590 ff. Stafferingen 
går dels tilbage til 1700’rne, dels til 1818, delvis fremkaldt og udbedret ved 
sidste restaurering 1932—33.

Alterbord (fig. 7) i renæssance, af eg, samtidigt med altertavlen. Endestyk
kerne har hver een bred arkade som forsidens, og den i nord er en oprindelig 
låge; ret højt, glat sokkelparti under profilliste, tilsvarende smalt frisefelt. 
Bagsiden nu af fyrrebrædder med to låger. Bordet, der aldrig har været malet, 
omtales o. 1910 som stærkt medtaget19; 1934 blev det istandsat med mange 
suppleringer og bonet.

†Alterklæde var ifølge Haupt medtaget, men af smukt, orangefarvet fløjl 
fra 1500’rne eller 1600’rne20.

Altertavle (fig. 7) i renæssance, med reliefskåret årstal 1593 på postamentets 
gesimsbjælke. Firsøjle-tavle, med stærkt fremspringende postament- og ge
simsbjælker, ganske smalle storvinger og attika, hvis hermeflankerede fladbue- 
felt indeholder et relief af den langskæggede Moses holdende lovens tavler; i 
gavlkartouchen Rantzaus våben. Al ornamentik er enkelt beslag- og bosseværk 
som på alterbordet; kun på postamentvingerne ses et beskedent treblad. —
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Af den oprindelige staffering er kun bevaret smukke, forgyldte ranker i frise
felterne og i attika’ens postamentfeit; 1933 konstateredes, at der under midt
feltet lå et ældre nadverbillede, mens sidefelterne indeholdt gylden skrift på 
sort, formodentlig nadverordene, på tysk, og i samme sprog havde de 10 bud 
været malet på lovens tavler i topfeltet. Den nuværende brogede staffering 
med mørke farver, sort marmorering på postamentpartiet, i øvrigt en mørk 
blå og grøn bundfarve, desuden rødt, hvidgrå og oksyderet sølv, stammer for
modentlig fra o. 1800, måske fra 1818, da prædikestolen blev opmalet, og fra 
denne staffering kan de tre billeder i storstykket stamme, nadveren flankeret 
af Kristi bøn i Gethsemane og Kristus på korset mellem Maria og Johannes 
(næsten fornyet 1933, ved hvilken lejlighed dele af de andre malerier også for
nyedes); skemaet for nadverbilledet er dog klart fra o. 1600, formodentlig fordi 
maleren i grundtrækkene har fulgt det oprindelige nadverbillede. Maleriet i 
topfeltet, kobberslangen, har derimod et tydeligt 1700tals præg og hidrører 
sikkert fra 176911, da alle sådanne farver, som brugtes til alteret og stolene, 
samt sølv- og guldbøger, købtes. Da fik Lars maler af Skærbæk selvanden kost 
og løn i 60 dage (120 mark). Farverne er rokokoens lyse toner, der fra de fro
dige grønne og blå lovtræer bag de farvestrålende jøder og deres teltby nuan
ceres over i et sart, blånende landskab, der kunstnerisk står højt over forgrunds
figurerne (opmaling?). Den tynde kursivskrift i postamentfeitet gentager måske 
et ældre skriftsted: »Dette gjører til min Ihukom(m)else«.

†Altertavle. I mands minde skal der i kirken have været en Maria med barnet, 
der blev solgt sammen med andre udskårne billeder21.

Altersølv. 1) Kalk, gotisk, o. 1500, sekskantet, med ny, bred fodplade, stand
kant med gennembrudte Georgskors, sekskantede skaftled med fede minuskler, 
på det øverste: »ihesus«, på det nederste: »o maria«, de første i lavt relief, de 
sidste konturtegnede. Knop med spidse stavværkstunger på oversiden, glatte 
på undersiden; rudebosser med minuskler: »ihesus«; bæger med ret skrå sider. 
17 cm høj. Nu sygekalk. Disk (fig. 8), ganske svarende til Tønders (p. 956) og 
†Hostrups (Slogs hrd.).

2) Kalk (fig. 9) 1764, 22 cm h ø j ;  graveret skriveskrift: »Ida Hedewig Gräfin 
von Moltken Gebohrne von Buchwaldten« samt »Tröyburg Anno 1764« under 
grevekronet alliancevåben. Under foden Københavns bymærke 1764, guardein- 
mærke (F), samt mestermærke: F 1762 for Christoffer Fabricius (Bøje 389). 
22 cm høj. Samtidig disk med graveret cirkelkors og i bunden samme alliance
våben som på kalken; på randen graverede initialer: »IHGvM«. På under
siden fire stempler: to som kalkens mestermærke og to med ICF (skriveskrift). 
Oblatæske af tin, anskaffet 172711 for 1 mk. 8 sk., trind, 4,5 cm høj, 9,5 i tvm., 
med profilkanter og på låget et cirkelbånd. Under bunden rosestempel, års
tallet 1721 samt mestermærke H P, muligvis for Hamborg-mesteren Hans
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N. E. 1955Fig. 6. Visby. Indre, set mod vest.

Papsen22. Vinkande af sølv, tidligst omtalt 1747/4811; balusterformet korpus 
over flad, cirkulær fod, slankt skaft; lang, tynd, svagt S-bøjet tud med låg, 
hank af stor og lille C-bøjle; fladt låg med fliget akantusbladgæk. På fodpladen 
fragmentarisk, tretårnet bymærke (Hamborg?) samt utydeligt mestermærke, 
vistnok I C over et tredie bogstav (?). 25 cm høj. En †tin-messekande købtes 
169723 for 3 mk. hos tinstøber Peter Tüchsen; den forbedredes 1702 og 172011.

Alterstager. 1) O. 1590, af gotisk form med cylinderskaft og tre brede skaft- 
ringe, næsten ens fod- og lyseskål, der bærer præg af kraftige reparationer, til 
hvilke der også hentydes i regnskaberne; mere messing- end malmagtige i 
godset. 34,5 cm høje, svarende til Nr.-Løgum og Løgumkloster (p. 1111).
2) O. 1625, kraftige renæssancestager med svær fod, to rundstave over krave, 
skaft med slankt ægled over flad knop og lyseskål med stor krave, svarende til 
Mjolden. 41—41,5 cm høje. Fra 183524 nævnes et par forsølvede †kobberlysesta
ger, sikkert de to »kærter«, urmager Løck i Tønder 1893 belagde med aluminium25.

†Røgelsekar fandtes 1775 i koret (Abildgaards dagbog p. 115).
*Messehagel, skænket »liberaliter« af hr. Rantzau til Trøjborg26, af rødt fløjl, 

med krucifiks flankeret af Maria og Johannes samt våben og navne: »Godske 
Rantzow« (d. 1616) og »Anna Rantzow« (f. Blome, d. 1651), 182924 omtalt som 
ubrugelig. 1923 til Tønder museum, herfra 1957 til det samme år oprettede 
kirkemuseum i Tønder.
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Messeklokke, gotisk, skriftløs, med »frisefelt« af to smalle tovstave. 26 cm høj,
27,5 cm i tvm. Bag alteret; nyere ophængning.

*Skriftetavle til at tælle kommunikanter eller skriftemålssøgende, også kaldet 
»bodsbrædt« (Haupt: Beichtbrett), med 60 huller og fortløbende numre. Siden 
1957 i Tønder kirkemuseum.

Alterskranke 1934. Før 1837 har der måske kun været to skamler, hvor man 
modtog henholdsvis vin og brød (sml. Tønder p. 960), men 183727 hedder det i 
liber daticus: knæfaldet i kirken er nu indrettet, som i andre kirker er alminde
ligt og sømmeligt. 1907 blev fem knælebænke ved alteret betrukket28.

Døbefont med himmel, af eg29, 1591 (sml. fig. 5), med samme enkle, stilrene 
beslagværks- og kartoucheornamentik som altertavlen, sikkert samtidig med 
den og fra samme værksted. Fonten er pokalformet, kummen delt af fire 
pengestav- og slyngbåndprydede bøjler. Himmelen, der har cirkulær bund, er 
lanterneformet med løvemasker på bøjlerne og topstykker, hvis prydelser er 
vekslende Rantzau-våben med PR (jfr. stolestader) og diademhoveder. Over 
lanternen hæver sig et højt spir bestående af fire slanke balustre, den øverste 
ved en øsken forbundet med en jernstang, der tidligere har stået i forbindelse 
med en endnu på loftet bevaret vippe med kontravægt. Staffering omtrent som 
altertavlen, sikkert hovedsagelig fra 1818; under denne ligger formentlig Lars 
malers fra 177111, idet han dette år selvanden var i 34 dage ved dåben og 
apostelbillederne på væggene. Fra en ældre staffering stammer den gyldne 
frakturindskrift i himmelens frise: »Lader de smaa Børn etc. Marei X Cap. 
XXIII. Ao. 1647«. 1927 noterede synsforretningen, at fonten var faldet helt 
sammen; den repareredes samme år af en lokal snedker. — I fonten ligger en 
samtidig tingryde, 65 cm i tvm., ca. 30 cm dyb, med udslidt stempel (tilbage- 
seende løve?) mellem to ens mestermærker, bomærke mellem VH — 91. På 
den smalle kant to smukke, tværriflede borter, i grydens ene side en stor øsken. 
Noget medtaget og hullet. I gryden ligger et enkelt tinfad, 38 cm i tvm., an
skaffet 176511 for 3 mk. 8 sk. Under bunden graveret M S med skriveskrift. 
Noget medtaget. Over gryden ligger et nyt messingfad. †Dåbskande af tin, an
skaffet 184524.

Korbuekrucifiks (fig. 10) fra sidste fjerdedel af 1400’rne, sikkert skåret efter 
samme forlæg som Brede og Skast. Kroppen er harmonisk, armene danner et 
cirkelslag med kraftigt fremhævede skuldre; fødderne svagt krydsede. Enkelt, 
glat korstræ med hulkel langs kanterne, måske det oprindelige med afkortede 
ender. Sekundær staffering, hvidlig, blodplettet karnation.

Prædikestol, sikkert samtidig med og fra samme værksted som altertavle og 
font, ligeså enkel, men med en noget rigere himmel. Den er på fem fag med 
arkader, hvis svære profilbaser hviler på en fornyet karnisliste; hjørnerne er 
udformet som en vinkeldannet liste flankeret af to smalle fyldinger; under
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N. E. 1955Fig. 7. Visby. Alterbord og altertavle (p. 1357).

hjørnerne er der små englehoveder, der minder meget om fontens. Svajet 
underbaldakin endende i drejet knop. Samtidig opgang på tre fyldingsfag, og 
dør med to lige store fyldinger. Selve himmelen er ligeså enkel som stolen, med 
buenedhæng og englehoveder under hjørnerne og strålelister på undersiden

Danmarks Kirker, Tønder amt 87
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udgående fra et polygonalt midtfelt; men den pranger med meget rige kartou- 
chetopstykker, fornemmere end på Tønder-stolene. I deres gennembrudte bue
felter ses seks symbolske kvindefigurer: Troen (med kors), Retfærd (med sværd 
og vægtskål), kvinde med fakkel, Tålmod (med lam), en flot skikkelse, der 
synes afbildet i en pirouette, med elegant håndbevægelse støttende sig til arka
dens sider, Styrken (med forklæde og opbrættede ærmer, holdende et korintisk 
kapitæl i højre arm, mens søjleskaftet står ved hendes side). Mellem disse top
stykker, hvis slægtskab med Tønder-typens er iøjnefaldende, står figurer på 
små konsoller, fra vest: langskægget, fremadskridende mand i kort kjortel (nu 
uden attribut), ung kvinde holdende halvmåneagtig genstand hævet i højre 
hånd, venstre i kjolen, en romersk kriger i færd med at stikke sit sværd i struben 
på sig selv, en romersk, hornblæsende kriger med fakkel, en kvinde med sværd 
og flammende hjerte, konge med rigsæble og scepter. De ganske flade figurer, 
der er iført stærkt bevægede fantasidragter, er rutineret skårne.

Stafferingens årstal er angivet på det vestligste frisefelt: 1818; rødt og rød
marmorering er dominerende, men altertavlens sortmarmorering, dens og døbe
fontens mørkeblå farver findes også her i forbindelse med hvidgult, rødt, grønt 
og lidt guld og sølv. I storfelterne brystbilleder af de fire evangelister og Salva
tor, der, som en prøveafdækning af Johannesfeitet viser, går tilbage på oprinde
lige malerier. I frisen med kursiv: »Guds ord bliver evindelig«, i dørlukkets frise 
indvendig: »Domine doce me iustificatio nec tuas (!) Psalm 119«, og udvendig: 
»Ad legem et testimonium Esai 8 cap.«, med versaler, indskrifter, der må gå 
tilbage til den oprindelige staffering. I himmelens frise, med kursiv: »Salige ere 
de som høre« etc. Ældre skrift skimtes. Under stafferingen fra 1818 ligger den 
Skærbæk Lars malers, idet han 177011 selvanden var ved prædikestolen i 43 
dage formedelst 86 mark, efter at en snedker i forvejen havde repareret for 12 
mark. Undersøgelser har vist, at der, bortset fra malerierne i storfelterne, ikke 
er meget levnet af den oprindelige staffering. En *skive til himmelens loftsroset 
er i Nationalmuseet.

Stolestaderne har gamle døre og gavlplanker; resten er fornyet og ensrettet 
1933—34 (før den tid var midtgangen »irregulær«30), på hvilket tidspunkt der 
opsattes nye gavlstykker med tomme trekantgavle ved de nye sæders og rygges 
vægsider; gamle er også gitrene i østpanelerne samt en dør med tilsvarende 
gitter nederst i nordrækken, formentlig fra degnestolen(?). — Gavlene er sikkert 
i hovedsagen fra 1592, mens dørene er fra 176911, de tre øverste i nord dog med 
en indsat fylding fra 1592-stoleværket. De øverste stole i nord og syd, hver med 
to gavle, har oprindelig tjent som herskabsstole for Trøjborgs ejere. På det øst
ligste stade mod syd ses Rantzaus våben og på den næste gavl reliefversaler: 
»Peter Rantzow Anno 1592« og mod nord tilsvarende Dammes våben (en flyve
fisk) og indskrift: »For [fejl for »fro«] Catrinna Rantzow«. Plankerne har posta-
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N. E. 1955

N. E. 1955

Fig. 8—9. Visby. 8. Sygedisk (p. 1358). 
9. Alterkalk 1764 (p. 1358).

mentfelt med løvehoved og trekanttopstykke med reliefhoved (mand, kvinde). 
De andre gavle, 18 i nord, 19 i syd, er alle glatte, af fyr, med trekanttopstykker, 
hvori halv roset; de er afkortede både foroven og forneden. Dørene, fra 176911, 
da to snedkre gjorde nye døre for alle stolene, har i almindelighed to fyldinger 
og lavt topstykke. — Alle døre og gavle har velbevaret, gammel staffering, ud
ført af Skærbækmesteren Lars maler, der selvanden 1770 havde 16 dages arbejde 
i kirken11. Bundfarven er en smuk, lys blå, mens der i døre og på gavle er mar
morerede fyldinger med konkave hjørner på dørene og med buetunger på gav
lene. Den nederste gavl mod nord, der er højere end de andre og vandret af
sluttet, har et hvidmalet rokoko-ornament. Gavlenes oprindelige staffering var 
med mørkegrønne, brune, røde og hvide farver; fremdraget på en låge ved orglet31.

I korets nordøst- og sydøsthjørner står en præstestol og en degnepult; de blev 
begge omdannede og regulerede 1934, og præstestolen var i forvejen udvidet 
(1754)32. I deres oprindelige bestanddele hidrører de sikkert fra 1590-inven- 
taret, og de er begge af eg. Præstestolen er af skabstype med skrågitter for
oven. 1757 nævnes den søndre bigtstol, og 1760 anskaffedes en skammel til 
bigtstolen11, sikkert det enkle drejesæde med rygstød, der nu ligger på våben
husloftet. I søndre vestfylding indridset navne og årstal, bl.a. »Niel:Bendetsen 
1612« og »Hans Andersen 1642« (to gange). Mørkeblå, med rødmarmorerede 
fyldinger. I stolen fem solide tremmestole fra 1800’rne. I korets nordøsthjørne. 
Degnestolen har mod nord en pult med fire rundbuede arkadefelter, delt og 
flankeret af riflede pilastre; mod syd en 1700-tals dør (som stolestadernes); 
bagklædning af højt fyldingspanel (formodentlig oprindelig tilhørende præste
stolen), mens forpanelet kan have hørt til de oprindelige stolestader). I en

87*
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planke indskåret: »Johannes Petersen 1672« samt et hagekors33. Staffering som 
præstestolen; gråt i vægpanelets fyldinger.

†Lukket stol. En lukket stol var 1716 indrettet i tårnrummet af forvalter på 
Trøjborg Nikolaj Clausen, vistnok sammen med en begravelse nedenunder31. 
Der førte »4 à 5 Trapper« op til stolen27, som 1805 købtes af Trøjborgs ejer, 
kancelliråd Holst34. 1752 nævnes et »Vindeve i hr. forvalters stol«11. Stolen fjer
nedes 1857 sammen med begravelsen.

* Kirkekiste, middelalderlig, omtrent som Arrild (p. 1276), jernbundet, med 
fladt låg, 150 cm lang, 56 bred og 54 høj, hver side samt låg (bunden mangler) 
bestående af een 4 cm (d.e. 1½”) tyk planke, der er stødt sammen med en 
fals og samlet med korte, tætsiddende vinkeljern. For enderne er der snoede 
jernstænger endende i bæreringe (til bærestang); lågets tværbånd danner 
hængsler med bagsidens. Indvendig låsestang med otte hager; nøglen borte. 
Siden 1957 i Tønder kirkemuseum.

Dørfløj, enkel, af fyr, til våbenhuset, fra 171035. O. 1657 købtes der en lås 
til den inderste †dør, som rytterne brød i sønder23.

Pulpitur i vest 1909; et ældre pulpitur har næppe eksisteret36.
Orgel 1909, Marcussen og søn, fem stemmer, to manualer og pedal.
Pengeblok, 1700’rne, lidt jernbundet, med skålformet kobbertragt, firkantet 

forneden, affaset foroven. Til blokken hører en *tavle med gul fraktur: »Min 
Christen tag til Eftertancke / Her lader Jesus Penger sancke. / Leg efter Evne 
ditt dertill / I Dommen Hand betale vill«. I Tønder kirkemuseum. I inventari
erne 1816 og 182924 nævnes en †klingpung med sølvklokke, et †bækken, som 
bruges til at samle penge ved kirkedøren samt en †fattigtavle.

Salmenummertavler 1934. En smal, sort tavle, med indsnøret hals, til kridt
numre, står i våbenhuset. 184927 skriver liber daticus, at de tvende stokke i 
kirken op mod alteret med tavler på til salmerne er anstødelige, at tavlerne 
anbringes bedre på væggen og bør opmales.

Lysekrone, skænket 1738, med seks lysearme og ligeså mange S-formede 
pyntearme, vekslende flade (endende i menneskeansigter) og trinde; skaft med 
fortrykte balusterled, flakt ørn som topfigur og ret stor hængekugle med gra
veret monogram, vistnok P I K ,  over årstallet. 1754 forbedredes kronen, som 
var sønderslagen11. Foran alteret.

Klokker. 1) 1590, støbt af Michel Dibler. Indskrift om halsen med versaler: 
»Peter Rantzow. Verbum Domini manet in æternum. Im 1590 iar goet mi 
Michel Dibler«. Om halsen frise med putti i bladværk. Under skriftbåndet tre
blad og diminutiv krucifiksgruppe; 90 cm i tvm. Stod en tid revnet i tårn
rummet37; ophængning 1935 ved Aug. Nielsen, Roslev. 2) 1736, støbt af 
Armowitz, tidligere i Haderslev Vor Frue (sml. Haderslev amt p. 157). — Begge 
klokker ophængt i spirkonstruktionens bjælkeværk.



441 V I S B Y  K I R K E 1365

G R A V M I N D E R

Gravsten. 1 )  (Fig. 11), romansk, 
af granit, skriftløs, valmtagformet, 
med tre rundstave på tagryggen og 
en arkaderække (som på arkade
fontene) på de to langsider; ingen 
udsmykning på endefladerne; sva
rende til Emmerlev p. 1381. Længde 
forneden 183 cm, foroven 137, bred
de forneden ca. 40, højde godt 40. 
O. 1900 fremdraget som tærskel 
(med undersiden op) i norddøren. 
Nu i tårnrummet.

E. M. 1955
Fig. 10. Visby.

Detalje af korbuekrucifiks (p. 1360).

2) 0. 1655. Hans Rasmussen 
(Iohannes Erasmi), sognepræst, d.

11. maj 1655 i sit embedes 26. og 
sit ægteskabs 25. år, fra sin hustru 
Anna, d. □, og sin søn Hans 
Rasmussen junior. Grå kalksten,

168 × 94 cm, med reliefversaler; i 
hjørnerne evangelistfelter, mellem

de øvre englehoved, mellem de nedre kranium; i midten våbenskjold. Ifølge 
kirkens kronik (I, 86) nærmest alteret, formodentlig i tilknytning til den 
i koret værende begravelse (jfr. ndf.), ved restaureringen 1934 flyttet til 
tårnrummet. Sikkert fra samme værksted som Janik Jabesens sten i Skærbæk
(p. 1257).

3) »Catrina V?merdings Ao 1681«. Versaler. I tårnets vestdør.
4) 1701. Bagge Friis, sognepræst (1696—1701). Lys, blågrå kalksten, 214 × 140 

cm, med reliefversaler (hele midten af stenens flade udslidt). Langs alle kanter 
ramme af bladrække over slyngbånd. Forneden udslidt våben. Ifølge kronikken 
(I, 87) noget fjernere fra alteret end nr. 2. Siden 1934 i tårnrummet.

5) 1716. »Anno 1716 haben der damahliger Kønichlicher Amptverwalter und 
Hausvoigt [zu Lü]gumcloster so auch g[evoll]mæchtigter des ade[ligen] Guthes 
Troyburg [Nicolas] Clasen und dessen [Ehefr]au, Merg. Hed. Clasen ge[gen- 
wæ]rtigen Begräbnis[Keller s]am[pt] darauf ges[etzten St]ühle vor sich und 
seinen Erben nach Einhal[t] der darauf erworbenen und im Kirchen Buch ein
geführten Schøte bauen und verfertigen lassen. Solte Iemand da wieder han
deln, wird er die Rache Gottes gewærtigen müssen«38. Sort, skånsk eller born-
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holmsk kalksten, 121 × 79 cm, itubrudt, med forsænkede reliefversaler mellem 
ophøjede bånd. I tårnrummet.

6) O. 1780. Joh. Johannsen, degn, f. 11. dec. 1701, degn i 53 år, kaldet herfra 
6. dec. 1780 »og lorden anbetroed den 11. dito, som jost for 79 Aar var hans 
Fødselsdag«, og hustru Oye Johanneses; manende slutvers. Rød kalksten, 177 × 
97 cm, med reliefversaler, navne med reliefkursiv. Hjørnecirkler med engle
hoveder; sideranker. I tårnrummet.

7) 1700’rne(?). M IHS R / Christus ML SMG. Granitsten, 193 × 106 cm, med 
fordybede versaler, de første anbragt i et kors. I tårnrummet.

8) O. 1807. Andr. Frid. Schamvogel, f. 1734, »kaldet til Wisbye som person. 
Capel. 1763, til Sogne Præst 1773, gift med Maria Schamvogel fød Schmidt, 
med hende 1 Søn 2 Døttre, døde den 19. Feb. 1807«; skriftsted. Lys, grå kalksten, 
180 × 118 cm, med reliefkursiv i rektangelfelt under svævende engle, der holder 
skriftfelt med laurbærblad-ramme. Ifølge kronikken (I, 90) var pastor Scham- 
vogel, hans 89 år gl. hustru, d. 30. dec. 1845, og deres tre børn begravet på kirke
gården, nord for kirken; på gravstedet stod endnu en †sten: »Hernede hviler 
Støvet af Past. Schamvogels næste Paarørende, 1) Konen Maria, født Schmidt, 
2) Sønnen Johan Hendrich, 3) Datteren Chatrina, d. 1855, 4) Datteren Ingeborg, 
d. 1857, og 5) hendes Datter, Maria Hoyer, d. 1846«. Den bevarede sten er i 
tårnrummet. Fra samme værksted som sten i Agerskov, Toftlund, Løgum
kloster m.fl.

9) O. 1839. Niels Hansen, »Forpagter af Aastrup i Sjelland«, f. 7. okt. 1776, 
d. 12. sept. 1839. Sandsten, 145 × 72 cm, med fordybet skriveskrift i ophøjet 
oval. Hjørnerosetter, stiliserede planter. I tårnrummet.

10) O. 1840. Bodil Matthiesen, født Christensen, f. 10. juli 1775, d. 25. april 
1840. Sandsten, 142 × 72 cm, med fordybet skriveskrift; solsikker i hjørnerne; 
tæt tværriflet kant. I tårnrummet.

11) O. 1845. Fedder Matthiesen, f. i Gjerup 4. dec. 1769, d. 21. juli 1845. Som 
nr. 10, 136 × 80 cm. I tårnrummet.

Kirkegårdsmonumenler. 1) O. 1866. Knud Lausten Knudsen til Trøjborg, d. 
1866. Granitsten på granit- og marmorsokkel og kronet af kors; 206 cm høj. På 
kirkegården.

2) 1922 for 25 sogneboere, faldet i verdenskrigen 1914—18.
Tre smedejernsgravminder, nu uden indskrifter39.
†Begravelser. 1) I koret, sikkert præstebegravelse (jfr. gravsten nr. 2). 1764 

var der »Toe Snedikere i 3 Dage til det Begravelse under Alteret«11.
2) I tårnrummet, indrettet 1716 (jfr. gravsten nr. 5) af Nicolas Clasen (Clau

sen). Sidst begravet heri blev provst Joh. Clausen, præst i Visby 1754—7831. 
Kisterne blev fjernet og kælderen tilkastet, da tårnrummet 1857 indrettedes til 
våbenhus27.
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N. E. 1955Fig. 11. Visby. Romansk gravsten (p. 1365),

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

LA. Åbenrå. Visby præstearkiv: B c  1—2. 1778—1827 og 1827—68. Libri datici. — 
Bc 3. 1857—1917. Liber daticus. — Af pakken: Bd 3. 1841—1934. Aktfortegnelse og 
sager dertil, lægget II 9, 1852—1922. Akten betr. die kirchl. Bausachen. — Ca 1. 1801— 
90. Kirkeregnskabsbog. — Ca 2. 1853—1904. Visby kirkeregnskabssager. — Ca 2. 1891— 
1920. Kirkeregnskabsbog. — Ca 3. 1909—31. Regnskabsbog for kirkekassen. — Tønder 
provstearkiv: 1864—66. Kirkeregnskabsbog. — Af pakken: sager vedr. Visby sogn, læg
get 1897—1907. Bausachen, Kirchhof. — Ribe bispearkiv: 1649—1773. Regnskabsbog 
for Visby. — Lø-Møgeltønder kirkevisitatorium: 1873—77. Kirkevisitatorialsager fra 
Hjerpsted, Randerup og Visby sogne. —LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1591—1673. Diverse 
arkidiakonatets kirkeregnskaber. — Se i øvrigt arkivalier for Tønder provsti i alminde
lighed p. 932. — Kronik 1897 If. (ved embedet). — Kirkeprotocol med synsforretning 
1862 ff. (ved embedet). — Kirkeklokkecirkulære af 1918 (NM). — S. Abildgaard 1775 
(afskrift af indskrift på den gotiske disk) på tegning af Trøjborg-tavle. — Museumsind- 
beretninger af S. A. Claudi-Hansen o. 1910, Ole Søndergaard 1924 (kalkmalerier), Niels 
Termansen 1926 (forslag til istandsættelse af inventar) og 1932 (istandsættelse af alter
tavlemalerier) og P. Kr. Andersen 1933 (prøveistandsættelse af stolegavle med låger),
1934 (undersøgelse af inventar og farveafsætning til loft), 22. juni og 18. juli 1944 (for
undersøgelse af inventar samt af et prædikestolsfelt). — Undersøgelse og beskrivelse ved 
Elna Møller og Erik Moltke 1955.

Haupt II, 632. — Hans Knudsen: Visby Kirkes Spir, i Saml. til Jydsk Hist. og To
pografi 4. rk. IV, 100 ff. — P. Feddersen Jensen: Af Visby Sognekrønike, i Sønderjydsk 
Maanedsskrift 13. årg. 1936, p. 62 ff. — Samme: Visby Sognekrønike. Visby 1946, p. 
55 ff. — Ejnar Høgel: Visby Kirke og dens Restaurering, i Ribe Stifts Aarbog 1938, 
p. 33 ff. — Niels S. Søe: Visby Kirke, i Den nordslesvigske Kirke, udg. af H. Hejsel- 
bjerg Paulsen II, 1948, p. 150 ff.

1 SJyAarb. 1941, p. 3. 2 Kronens Skøder I, 216 f. 3 Det er derfor en misforstå
else, når sognepræsten i Døstrup, Joh. Nikolaj Brorson i sin sognebeskrivelse 1766 (sml. 
SJyAarb. 1923, p. 224) kalder Peder Rantzau for kirkeejer. 4 Jfr. Visby Sognekrø
nike p. 56. 5 Smst. p. 56. 6 V. A. Secher: Samling af Kongens Rettertings Domme 
1595—1604, 1881—83, p. 176 ff. 7 SJyAarb. 1910, p. 160 og 162 f., jfr. Danske Sam
linger IV, 129, og SJyAarb. 1930, p. 69, 72 og 77 (hvor det for Mjoldens [1649], Døstrups 
og Randerups [1693] vedkommende gentages, at kongen er ejer, men Trøjborg har kalds
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ret). 8 Liber daticus 1818—19 (LA. Åbenrå. Døstrup præstearkiv) og J. Møller: For
søg til en oeconomisk-statistisk Beskrivelse over Danmarks geistlige Embeder III, 1841, 
p. 116, 133 og 199. 9 Trap: Speciel Deel, II, 1859, p. 1023. 10 LA. Åbenrå. Lø og 
Møgeltønder hrdr.s provstearkiv: 1823—74. Synsprotokoller etc. — 1846 omtales kirke
gårdens dødeport (note 24). 11 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirke- 
rgsk. f. Lø hrd. 1700—1809. 12 LA. Viborg. Ribe bispearkiv: 1613—20. Ærkedegn 
Ægidius Lauritsøns regnskabsbog f. kirkerne i Lø hrd. m.v. 13 Både 1751 og 1754 
blev dele af loftet fornyet (note 11). 14 Breve fra 1855—56 nævner tegninger til det 
nye tårn og spir af bygningsinspektør Thielemann og et forslag til ombygning af tårn
rummet med vestindgang af tømrermester Hjort (LA. Åbenrå. Visby præstearkiv: 
1852—1922. Akten betr. die kirchl. Bausachen). 15 1853 og 1856 solgtes materialer 
fra spiret og en af tårnets gavle (LA. Åbenrå. Visby præstearkiv: 1801—90. Kirke- 
rgsk.sbog). 16 23. marts 1857 holdtes licitation over tårnbyggeriet (se note 15). 17 Teg
ningen er gengivet efter P. Feddersen Jensen: Visby Sognekrønike p. 57, hvor det siges 
at være en arbejdsskitse fra 1857. Årstallet stemmer ikke, og tegningen er sikkert iden
tisk med den ene af de to, som Chr. L. Lund og L. Sørensen, Ribe, vedlagde et brev 1852 
om tårnets tilstand. Tegningen var ved vor regnskabsgennemgang fjernet fra lægget (note 
14). 18 Note 12; jfr. Hans Knudsen: Visby Kirkes Spir, p. 100 ff. 19 »Ja, Alterbor
dets Hjørner blev endog med Økse tilhugne, for at et rødt Klæde foldefrit kunde om
hænges« (Ejnar Høgel: Visby Kirke etc. p. 36). 20 Alterklæder omtales i rgsk. 1843 
og 1844 og 1887 (LA. Åbenrå. Visby præstearkiv: 1801—90. Kirkergsk.sbog samt Ribe 
bispearkiv: 1810—49. Arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø hrd.). 21 E. Høgel: Visby Kirke 
etc. p. 36 og P. Feddersen Jensen: Visby Sognekrønike p. 58; jfr. Visby præstearkiv: 
1801—90: 1837 og 1843 solgt gammelt træ og gamle »Effekter«. 22 Erwin Hintze: Die 
Deutschen Zinngiesser und ihre Marken, III, 1923, p. 431. 23 LA. Åbenrå. Ribe bispe
arkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø, Møgeltønder m.fl. hrdr. 1554—1700. 24 LA. 
Åbenrå. Ribe bispearkiv: arkidiakonatets kirkergsk. f. Lø hrd. 1810—49. 25 LA. 
Åbenrå. Visby præstearkiv: 1853—1904. Visby kirkergsk.ssager; jfr. Haupt p. 635. 
26 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: 1649—1773 etc. 27 LA. Åbenrå. Visby præstearkiv: 
1827—68. Liber daticus. 28 LA. Åbenrå. Visby præstearkiv: 1891—1920 etc. 29 Dan
ske Atlas V, 272 siger fejlagtigt, at fonten er af kobber i blågrå sten. 30 Allerede 1865 
påtaler synet, at de nederste fruentimmerstole rager ud i gangen (note 10). 31 Jfr. 
Visby Sognekrønike p. 59. 32 »Begtestoelen giort større« (note 11). 33 J. P. var degn, 
jfr. Visby Sognekrønike p. 65. 34 LA. Åbenrå. Ribe bispearkiv: korrespondancesager 
fra Lø hrd. 1794—1812. 35 Der købes deller til »Skriftedøren« (note 26). 36 I »Visby 
Kirke etc« p. 36 nævner pastor Høgel, at der skal have været et pulpitur med billed
skærerarbejde; men da regnskaberne aldrig omtaler et pulpitur, foreligger her formentlig 
en misforståelse. 37 Jfr. Trap p. 332. 38 Suppleret efter Visby Sognekrønike p. 60. 
39 Afbildet i Aage Jørgensen: Danske Gravminder af Smedejern, 1951, nr. 98—100.


