ESTVAD KIRKE

”Kirken
den er et
gammelt
hus …”

Sådan skrev Grundtvig i 1853.
Her hos os, i Estvad og Rønbjerg
sogne, passer citatet glimrende.
Vores 2 kirker er gamle huse, men
de er ”levende” rammer for sognenes gudstjenester og udgangspunkter for det øvrige kirkeliv.
Dette lille hæfte er en kort fortælling om Estvad kirkes historie,
om spændende detaljer og interessant interiør i det gamle hus.
God fornøjelse på turen rundt i og
omkring kirken!

Trækirke uden ”fødselsattest”
Hvornår den første Estvad kirke stod færdig, er der ingen, der ved. Oprindelig var kirken lavet af
træ, men i takt med øget velstand opstod ønsket om en stenkirke. Og dén kan dateres: omkring
år 1200 kunne den nye, mere holdbare kirke indvies. Tårnet, som helt i tråd med traditionen vender mod vest, kom først til ca. 300 år senere, i slutningen af 1400-tallet.
Der har sandsynligvis været to indgangsdøre til kirken, sådan som det var skik: en i nord for
kvinderne, og en i syd for mændene. Man er i de første par hundrede år gået direkte fra det fri
ind i kirken, for våbenhuse kom typisk først til i 1400-1500-tallet. Det første våbenhus har sikkert været ved syddøren, men det er blevet erstattet af det nuværende våbenhus i 1661. Syddøren
er effektivt forsvundet; der er ingen synlige markeringer af, hvor den var.

Interiør og udsmykning
Der er ingen kilder, der fortæller om, hvordan kirken så ud indvendig før Reformationen. Det
har højst sandsynligt blot været et næsten tomt rum med murede bænke langs væggene og med
et eller flere krucifikser som udsmykning ud over kalkmalerierne.
Vi ved fra kilder, at der har været to pulpiturer, ”1.sals bænke”, i kirken, et tværs over skibet foran tårnrummet, og et langs den nordlige væg, modsat prædikestolen. De to pulpiturer har haft
forskellige formål. Det bagerste har haft plads til ”ungt folk og menigheden”. Dette pulpitur har
formodentlig eksisteret fra midten af 1600-tallet til 1852, hvor Kultusministeriet gav tilladelse
til, at det blev fjernet; der var ikke behov for pladserne mere. Det større og sikkert flottere pulpitur har været for sognets mest velhavende familier. Her har de kunnet sidde højt hævet over den
almindelige menighed til gudstjenesterne – og helt konkret se ned på præsten på prædikestolen.
Dette pulpitur formodes at have eksisteret i perioden 1696 til kort før 1800.

Kalkmalerierne

I forbindelse med etablering af en stor kakkelovn i kirken i 1893, faldt en del
puds af væggene. Præsten var opmærksom, og hans nysgerrighed førte til
afdækningen af kalkmalerierne – nogle af dem helt fra 1200-tallet. Kalkmalerierne blev restaureret, og er nu en væsentlig del af kirkens udsmykning.
Over korbuen ses den velsignende Kristus omkranset af en mandelformet
glorie og med evangeliet i hånden. Til venstre på samme væg ses 4 personer
ved et bord, de eneste tilbageværende af et sikkert komplet nadvermotiv med
Jesus og de 12 disciple. I selve korbuen ses Gudslammet, Agnus Dei, øverst,
Abel, der bærer sit offer frem til ofring mod nord, og (sandsynligvis) Kain
med et neg i favnen mod syd.
På nordvæggen, lige indenfor døren, findes kirkens smukke mandala, den
cirkelformede ”kæmpeglorie” med den siddende Maria med Jesusbarnet på
skødet. Kalkmaleriet har været kalket over i forbindelse med Reformationen
i 1539, og det fortælles, at Estvad-boerne i generationer derefter ærbødigt
bøjede hovedet, når de passerede netop det sted i kirken, uden egentlig at
vide hvorfor; det havde man altid bare gjort! Årsagen åbenbaredes med
afdækningen af billedet i 1893.

Epitafiet

Kirkeskibet domineres af det alt for store epitafium, mindetavlen for Erik Nielsen Brunov, som var præst ved kirken,
og hans hustru, Anne Bertelsdatter. Over billedet af de to
er der en latinsk tekst: ”At gavne enhver, at skade ingen”
og ”Tjenende Gud, gavner jeg mig selv”. Teksten nederst
fortæller givernes navne, status og årstal. Epitafiet må have
kostet en formue, og pudsigt nok så ved vi, at Brunov på et
tidspunkt henvendte sig direkte til kongen om hjælp i sin
dybe fattigdom. Et sagn på egnen vil vide, at epitafiet blev
skænket af sognebørn i taknemmelighed over, at Brunov
engang under Karl Gustav-krigen slog en svensk soldat for
panden, da denne ville stjæle alterstagerne i Rønbjerg kirke
midt under altergangen.

Lysekronen
16-armet – intet mindre. Det er en meget flot lysekrone,
vi har her i Estvad kirke! Den kom til kirken i 1711. Vi får
fortalt lidt af dens historie i indskriften, som angiver dens
”fødselsår” til 1651. Teksten slutter med ”Anders Pedersøn
Brønsdorph – Beate Sophie Holst Haver Foræret denne
Liuse Kronne til Estvad Gaars Kierches Prudelse 1711”
(bemærk: Estvadgaards kirke!). Og hvilken prydelse! Oprindelig har man brugt vokslys i kronen, og det har været en
dyr affære at tænde den, så til de almindelige gudstjenester
har man måttet nøjes med små tællelys. Så meget mere
imponerende har det været til de store højtider, når kronen
var tændt.

Prædikestolen
I første halvdel af 1600-tallet blev prædikestolen og lydhimlen
lavet. Materialet er egetræ. Lydhimlens funktion er at styre lyden
af præstens prædiken frem og ned i kirken, så den ikke forsvinder
op mod loftet. Og når nu himlen skulle være der, var det oplagt at
placere symbolet på Helligånden, duen, lige over præstens hoved.
Prædikestolens front prydes af relieffer af de fire evangelister, som
her er vist med hver deres traditionelle kendemærke: Matthæus
med en engel, Markus med en løve, Lukas med en okse og Johannes med en ørn.

Døbefonten
Som en slags indgang til koret står døbefonten. Den er højst
sandsynligt lige så gammel som selve kirken. Vi har ikke kilder,
der kan fortælle, hvor den er kommet fra, og hvor den har været
placeret i kirken, men det har været skik, at døbefonten stod ved
indgangen til kirken. Symbolikken er klar: gennem dåben bliver man indlemmet i menigheden, medlem af kirken. Nu er den
placeret i korbuen, og den placering kan måske forklares med rent
praktiske forhold: menigheden kan bedre følge med, når dåbshandlingen foregår i den ende af kirken, man alligevel orienterer
sig mod, og så er fonten hævet det lille trin op.
Når der er gudstjeneste i kirken, ligger det smukke dåbsfad i døbefonten. Fadet tjener det praktiske formål, at der ikke skal bruges så
meget vand, og at det er lettere at tømme fadet efter dåben end at
skulle tømme hele døbefonten. Dåbsfadet er fra 1692, det er lavet
af messing, og det er skænket af nogle af kirkens præster (deres
navne går igen på gravstenene i koret), pastor Juel, fru Susanne og
hans efterfølger, pastor Holst. Fru Susanne var gift med og overlevede begge sine ægtemænd.

Røgelseskarret
Vores kirke skal ikke være et museum. Meen … i koret findes
nogle spændende genstande, som vidner om kirkens lange historie.
En af de ældste er røgelseskarret, som blev taget ud af brug ved
Reformationen. Selve karret vurderes til at være fra ca. 1300, mens
kæderne er lavet af Nationalmuseet i 1982.

Relikviestenen
I modsatte hjørne i koret står en kvadersten, som har været en del af det gamle
alterbord. Stenen blev til overs i forbindelse med en renovering og derfor lagt på
kirkegården. Heldigvis blev en tidligere
kirkesanger opmærksom på farveforskelle
i stenen. Det viste sig, at der var indlagt
et stenlåg, som skjulte et blyskrin indeholdende tre strimler stof og en tot hår, et
relikvie, som skulle beskyttes grundigt.
Relikvier har typisk været ”hellige” genstande: en rest af en apostels hår, en splint
af Jesu kors eller lignende. Vores relikvies
historie er ukendt, og såvel indhold som
blyskrin er desværre forsvundet.

Den gamle
messehagel
Mod syd er den gamle messehagel
placeret i sin montre. Hagelen er lavet af
rødt silkesatin (højst sandsynligt fra en
adelsdames balkjole, dateret til slutningen
af 1600-tallet), broderet med guld- og
sølvtråde og påmonteret givernes initialer JSB og FLG i sølv. Kancellisekretær
Johan Severin Benzon og hustru Frederikke Lovise Glud overtog den nærliggende Estvadgaard samt Estvad Kirke i
1725, og det skulle markeres med denne
smukke messehagel til kirken. Desværre
blev hagelen først helt færdig, da det store
sølvkors blev færdigt og monteret på hagelen i 1747. Da var begge givere døde, så
de nåede ikke at se det fuldendte værk.

De 4 gravmæler
Koret domineres af 4 store gravmæler. Gravstenene er lavet til minde om sognepræster i Estvad
og Rønbjerg sogne, en ridefoged på Estvadgaard og 2 af klosterdamerne fra Estvadgaard Kloster
– alle døde i 1600-1700-tallet.

Alteret, altertavlen og antependiet
Altertavlen er fra midten af 1500-tallet. Hovedmotivet er gravlæggelsesscenen; den lille flok af
Jesu nærmeste sidder knuget af sorg om hans døde legeme. Den døde Jesus udgør bunden i den
oval, opstillingen af personer danner, og som i siderne fortsættes til venstre af Josef af Arimatæas
ryg og hoved og til højre af Nikodemus; en sluttet kreds.
Bagerst står Johannes og en af kvinderne, der kom ud til graven for at salve den døde. Knælende
ses Maria, Jesu mor, nærmest hans hoved og Maria Magdalene, som kærtegner Jesu knæ. Bag
gruppen af sørgende ses Kristus på korset – måske en senere tilføjelse, men sammen med scenen
forrest fortæller den to af påskens vigtige begivenheder. Teksten nederst (”Da tog de ham af træet
og lagde ham i en grav”) kunne med sin fokusering på nedtagelsen og gravlæggelsen være et argument for, at Kristus på korset er kommet til senere. I fløjene ses de 12 apostle.
Billedskæreren har desværre ikke sat sin signatur på altertavlen, men eksperter i træskærerarbejder fra Middelalderen mener, at det er Hans Brüggemann, der har lavet den. Brüggemann var
absolut førende på sit felt, og han er blandt andet mester for det smukt udførte Bordesholmeralter, som blev lavet i perioden 1514 - 1521 til klosterkirken i Bordesholm. Alteret er senere blevet
flyttet til Slesvig Domkirke.

Altertavle og prædikestol blev restaureret i 1981.
Antependiet foran alterbordet er vævet i damaskteknik i ren hør af tekstilkunstneren Elín Stefánsdóttir
og indviet i 1994.

Altersølvet
Når der skal være gudstjeneste i Estvad kirke,
hentes altersølvet frem fra boksen og placeres på
alterbordet. Og dermed kan menigheden beundre et
af kirkens klenodier, alterkalken, som vurderes til at
være fra 1200- eller 1300-tallet – altså næsten lige
så gammel som kirken selv. De to alterstager har
snoede skafter og plads til et stort alterlys i midten og et mindre lys på hver side. De stammer fra
1500-tallet. Derudover findes en oblatæske i sølv,
som bruges til hjemmealtergang; på låget er graveret
initialer, våbenskjold og årstallet 1663.

Klokkerne
Vi har to klokker i tårnet på Estvad kirke. Den lille
er den ældste. Præcis hvor gammel den er, ved vi
ikke. Vi ved fra indskriften, at den er støbt af Nicolaus
(eller Niels), og denne satte støbemærker på klokken.
Fra andre klokker, han har støbt og dateret, ved vi, at
klokken må være fra perioden 1340 – 1410. Den store
klokke har følgende indskrift: ”Året 1863 lod Beboere
af Estvad Sogn, som Kirkens Eiere, denne Klokke
omstøbe. Gud til ære. Kirken til Ziir +++ Støbt af P. P.
Meilstrup i Randers ++++”. Der må have været gået en
revne i den originale klokke, siden det var nødvendigt
at omstøbe den. Vi har kilder, der nævner en klokke,
givet til kirken af rigsadmiral P. Munk omkring 1560.
Det må være den oprindelige klokke.

Orglet
Kirkens orgel er fra 1978. Det har 9 stemmer og er
lavet af orgelbyggerne P. Bruhn og søn.

Gravrummet
Lige ved trappen op til orglet og tårnrummet, er der en
lem i gulvet. Den skjuler et gravkammer med to kister,
der indeholder de jordiske rester af Johan Severin
Benzon og frue Frederikke Lovise Glud, ejere af Estvadgaard i perioden 1725 – 1745 (og givere af den røde
messehagel i koret blandt andet). Der har været mange
flere begravelser i selve kirken, men dem har man flyttet ud på kirkegården.
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Kirkens ejere
I sammenlagt 127 år var Estvad kirke ejet af ejerne på Estvadgaard. Fra midten
af 1600-tallet fandt de danske konger ud af, at man kunne rette op på dårlig
økonomi ved at sælge nogle af landets kirker, så Estvad kirke blev i 1687 solgt
til to embedsmænd, og ad uransagelige veje havnede kirken under Estvadgaard
i 1692. Dér blev den helt frem til 1819, hvor den blev overdraget til bønderne i
Estvad sogn, som helt frem til 1926 havde ejendomsretten.
Herefter blev kirken en selvejende institution, og menighedsrådet overtog bestyrelsen af kirken. I dag fungerer Estvad og Rønbjerg sogne som ”søskendesogne”
i samme pastorat og med fælles menighedsråd for knap 1000 beboere.

www.estvad-ronbjerg-sogne.dk

