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Forord
Før jeg gik på pension i 2003, lovede jeg menighedsrådet, at jeg ville skrive alt det ned, jeg ved om
Sdr. Bjert kirke. Gennem årene har den gamle kirke fascineret mig, for selv om den tilsyneladende
er en meget almindelig landsbykirke, har den sin
egen historie og rummer så mange spændende detaljer, som den almindelige kirkegænger ikke fæstner sig meget ved. Når jeg gik på opdagelse i den,
er jeg stødt på detaljer, som vidner om, at kirken
har en lang historie, før jeg fik det privilegium at
være præst i den.
Murene og inventaret fortæller om mennesker,
der levede før os og brugte denne kirke. Det var
også deres kirke. Det er sundt at have det perspektiv over vor tid. Vi er med i en lang historie. Vi er,
som biskop Lindegaard engang sagde til mig, med
i en institution, der tæller i århundreder. Det må vi
tage hensyn til. Faren er så, at kirken bliver et museum, hvor intet må ændres. Men bygningen må
aldrig blive et museum, for den er bygget til at være en brugbar ramme om menighedens gudstjenesteliv til hver en tid. Målet må være at finde den
rette balance mellem de to hensyn.
Kirken har haft en broget historie. Aldrig før har
den været så velholdt. Nogle vil sige, at aldrig før
har den været så dårligt besøgt. Det er jeg ikke
sikker på. Kirkegangen er til alle tider gået op og
ned. Undertiden måtte myndighederne bruge tvang
for at få folk til at komme. Andre gange måtte man
i kirke for at blive regnet med i flokken. De, der
kommer nu, kommer ikke for at blive set, hverken
af Gud eller de andre i sognet, men fordi de har lyst
til det eller brug for det. De ved, at kirken repræsenterer noget, som de ikke finder andre steder. Og
det er præstens og menighedsrådets opgave til hver

en tid at skabe de bedst mulige rammer og forkynde ordet så levende og troværdigt som muligt, for
at mødet mellem Guds ord og vort liv kan finde
sted.
Jeg har undervejs skrevet i Kirkeavisen i serien
Den ukendte kirke om nogle af de opdagelser, jeg
har gjort, men dels har kirkeblade en kort horisont,
dels viste det sig, at der var mange flere historier
om kirken, end jeg vidste af, da jeg begyndte at
arbejde med stoffet. Og det endte med, at jeg måtte
holde hele tre foredrag om Danmarkshistorien set
fra Sdr. Bjert kirke. Jeg havde opdaget, at de store
begivenheder gang på gang greb ind i bygningens
historie. Den store historie i den lille eller den lille
historie som en del af den store. Det kaldte på en
samlet fremstilling.
Jeg er ikke faghistoriker, og Nationalmuseets store værk om Danmarks kirker er endnu ikke nået til
Sdr. Bjert. Så mine oplysninger bygger på, hvad
jeg selv har kunnet se i kirken, læse mig til i diverse skriftlige kilder og fået at vide ved at tale med
folk i sognet og deres familier. Selvfølgelig vil der
være fejl og huller i fremstillingen, og det beklager
jeg. Men jeg vil kun være glad for at blive gjort
opmærksom på, hvor der er fejl og mangler i fremstillingen.
I mellemtiden er der blevet dannet en lokalhistorisk forening i Sdr. Bjert, som vil arbejde på at bevare historien om Sdr. Bjert sogn. Den får lov til at
udgive dette hefte, og det vil være fint, hvis det kan
blive den første af en række udgivelser om det meget spændende og levende sogn, som Sdr. Bjert er
og altid har været.
Røjleskov, oktober 2008
Holger Lissner
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Tak til Karen Lützen og John Hansen og de andre, der har taget denne bogs billeder
eller hjulpet mig med at finde dem.
Tak også til Miriam og Karin Lissner, som har læst korrektur og kommet med mange
gode ændringsforslag.
Tak til Foreningen Sdr. Bjert menighedshus for støtte til denne udgivelse.
Og tak til de mange i sognet, der gjorde det til noget særligt at være præst i Sdr. Bjert.
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Kirken
Sdr. Bjert kirke ligger i og for sig ikke særlig højt,
men den kan alligevel ses langt væk, både når man
kommer ad Skamlingvejen fra Kolding og fra
Skamlingsbanken mod syd, og fra Stenderupvej
mod vest. Med sit karakteristiske tårn knejser den
over landsbyen på sydbredden af Solkær å og fortæller om kirken som sognets samlingspunkt igennem over 800 år. Også når man går nede ved åen,
glider øjet uvilkårligt op på kirkens silhuet.

Det er nok ikke tilfældigt, at den ligger, hvor den
gør. Lige nord for kirken er der på kirkegården en
lille høj med en gruppe store bøgetræer. Det er
nærliggende at spekulere på, om den høj, de står
på, oprindelig har været en gravhøj. De første kirker blev ofte bygget på hedenske gravpladser for at
markere, hvilken form for tro der nu var den herskende, men måske også for at knytte til hos forfædrene, så de også fik del i velsignelsen. Med
andre ord: Kirkegården var der nok før kirken.
Vi ved, at der har været en række gravhøje i sognet. Påskehøj i Binderup har næppe altid haft det
navn. Gården Thors i Binderup og bynavnet Von-

sild, der betyder ’Odins høj eller kilde’1 eller
’Gudsdyrkelsesstedet, der er viet til Odin’2, samt
gravhøje på Skamling og fundet af et fornemt gyldent pandesmykke med runeindskrift ved Straarup
samt mange oldtidsfund i Agtrupskov vidner om, at
der var mennesker og helligsteder her, før de kristne byggede kirken.
Der er under kirken fundet spor af en tidligere
og langt mindre kirke. Tømrer Jørgen Vang har
fortalt mig, at dengang det nuværende klinkegulv i
kirkens midtergang blev lagt i 1954, så håndværkerne tydeligt i gruset i midtergangen aftegninger af
stolpehuller, velsagtens fra en tidligere trækirke.
Men de skyndte sig at dække dem til for ikke at
blive afbrudt i arbejdet. Trækirken har sikkert været
en lille og mørk stavkirke, bygget af planker med
den runde side udadtil og den flade indadtil. Gulvet
var af ler, og vinduerne små, for man kunne ikke
lave glas endnu, så hvis de skulle lukkes for fugle,
fluer og træk, blev det gjort med svineblærer.
Hvornår denne trækirke er bygget, ved vi ikke
noget om, men de fleste trækirker i Danmark blev
bygget under Svend Estridsøn (1047-74), der reorganiserede den danske kirke i årene omkring 1060,
efter at Ribebiskoppen Vale var død. ”Hans stift
inddelte kong Sven i bispedømmer og indsatte biskopper i hvert enkelt.”3. Adam af Bremen fortæller
videre: ”Kirker rejses alle vegne”4: 300 kirker i
Skåne, 150 på Sjælland og 100 på Fyn. For Jylland
oplyser han ikke noget tal, men en lignende tæthed
giver mindst 500 kirker i Nørrejylland, og vel et
lignende tal i Slesvig, som Sdr. Bjert hørte til. Passer de tal, betyder det, at der omkring 1070 har ligget en kirke på over halvdelen af de steder, vi i dag
ser en kirke. Men de fleste kirker var meget mindre
end de nuværende. De var af træ og holdt ikke så
længe, fordi stolperne i jorden rådnede, selv når de
var af egetræ; så de måtte jævnligt fornyes. Men
nogle var af sten, for omkring år 1000 havde man
lært at brænde kalk og lave mørtel som bindemiddel
mellem sten. I Jelling er der fundet tre trækirker
under den nuværende stenkirke, og ved udgravnin1

Jens A. Petersen: Fra de otte sogne, Jydske Tidendes bogtrykkeri, Kolding 1933, s. 21
2
Politikens Stednavneordbog
3
Adam af Bremen, cit.e. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 4 s. 51
4
cit.e. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 4, s.
55.
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gen af Hørning kirke ved Randers kunne man se
både gravhøjen, trækirken og stenkirken.5
Den nuværende kirke i Sdr. Bjert er bygget i
slutningen af den store kirkebyggeperiode i 1100tallet under Valdemar d. Store (1157-82), da der
efter kongefejderne mellem Svend, Knud og Valdemar og nedkæmpelsen af venderne blev rimelig
fred og ro i landet. Klimaet var i årene 950-1200
varmere end i vor tid, hvad navnet Grønland antyder, og det var medvirkende til, at befolkningstallet
i Danmark steg fra ca. ½ million til ca. én million i
1250, en fordobling på 200 år. Det er også med til
at forklare vikingetidens mange togter, og at man
byggede kirkerne så store, som man gjorde.

De landsbyer, hvis navn slutter med -tved
(Skartved), -torp (Åstorp), -rup (Stenderup og Strårup) og -trup (Tyrstrup, Vejstrup, Agtrup), blev
først anlagt i 1100 tallet, da man begyndte at rydde
skovene. Det er nok derfor, at kirken ligger i Bjert
og ikke i Agtrup. Bjert var der før Agtrup, og gravpladsen og helligstedet før kirken.
Hen ved 2000 kirker blev opført i disse år, og af
disse er endnu omkring 1500 bevaret i det nuværende Danmark. Det er en imponerende indsats i et
samfund, hvor de fleste stadig boede i lerklinede
huse. Det må have kostet store økonomiske ofre.
Mange steder var det kongen eller velhavende enkeltpersoner, der var bygherrer, og vi kender navnene på 4-5 store gårde i sognet, som måske kunne
stå bag. I Valdemar Sejrs jordebog nævnes en
kongsgård i Agtrup6. Men det kan lige så godt have
været sognets folk, der opførte denne kirke. Vi ved
det ikke.

Murene er massive, over én meter tykke kassemure, fyldt op med kampesten, der blev hentet på
markerne rundt om. Det må have været et enormt
arbejde på den tid, hvor hver eneste sten skulle
bæres eller køres eller slædes til byggepladsen med
oksespand. Der skulle bruges flere tusind. Det har
været mange års arbejde, og det er ikke utænkeligt,
at der er røget nogle sten fra gravhøje med i købet.
Hvor der er teglsten i murværket som på den vestlige del af sydmuren, er det noget, der er muret op
senere hen.
Én vigtig forudsætning for stenkirkerne skal
nævnes: Omkring 1100 indførte man kirketiende7.
Den kristne kirke havde jo i modsætning til Thorog Odindyrkelsen præster, der skulle have noget at
leve af. Så man bestemte, at bønderne skulle yde
en tiendedel af alt, hvad de producerede, det kunne
være smør, kvæg eller korn, honning eller hør til
kirken. Her i Danmark blev tienden delt i tre dele:
én til biskoppen, én til kirkens bygningskasse og én
til præsten. Når tienden blev betalt i naturalier,
hvad der oftest var tilfældet, kunne kirken gemme
dem på kirkeloftet og sælge dem hen på vinteren,
når priserne var steget. Det er nok derfor, at der
tidligere var dobbeltloft over det gamle våbenhus,
med en lem lige foran syddøren ind til kirken. Men
til kirkens og præstens indtægter hørte også de gårde eller marker, som blev skænket kirken for at få
læst messer for de døde.
Kirkens bygningstiende var også den økonomiske forudsætning for, at der siden blev råd til at
købe så meget fornemt inventar. Præcis som kirkeskatten er det i dag. Men indtægterne var afhængige af vejr og vind og krige og sygdom. Det vil vi se
i det følgende. Derfor har de store begivenheder i

Danmarkshistorien spillet en rolle for, hvad der
skete med kirken. Det var i velmagtsdagene, at der
5

Billedet nedenfor er lånt fra Gyldendals og Politikens
Danmarkshistorie bind 3. s. 293
6
Valdemar Uldall Juhls optegnelser.

7

Ulla Kjær & Poul Grinder-Hansen: Kirkerne i Danmark,
bind 1 s. 23.
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blev bygget på Sdr. Bjert kirke og købt nyt inventar, og det var krige og ulykker, der kaldte på restaureringer og genopbygning.
De ældste dele af kirken er nordvæggen med de
romanske små højtsiddende vinduer. De har været
tilmuret i en periode, men blev åbnet igen i 18918.
Også sydvæggen har haft romanske træk, idet man
udefra på væggen øst for kirkecafeen, mellem de to
vinduer i skibet, ca. en meter fra det venstre, stadig
kan skimte et tilmuret vindue af samme størrelse
som vinduerne på nordsiden.

Christian 4.s nederlag ved Lutter am Barenberg
1626. Og hvad der ikke blev ødelagt af dem, gik til
under krigene med svenskerne, der varede ved til
1660. Mange gårde blev lagt øde, og mange kirker
blev plyndret. I nogle sogne var der slet ingen kirkegængere tilbage. I Sdr. Bjert var der heller ikke nogen præst. Jørgen Schrøder døde i 1659, måske af
pest ligesom sin svoger, præsten i Vonsild. I de to år
1658-60 døde alene i Haderslev amt 28 præster.10 I
en kongelig forordning fra 1663 hedder det: ”I henhold til, at vore Landsbykirker i Vort Amt under det
forrige svenske Krigsvæsen skal være meget spolerede og ilde medtagne, delvis helt afdækkede, skal være berøvede deres Prædikestole og Stolerader og
Kalkene, hvori den velsignede Vin rækkes ved Kommunionen…, saa er Vor Allernaadigste Vilje og Befaling, at I med Flid er betænkt paa, hvorledes de
rettest kan hjælpes paa Fode paa den ene eller anden
Maade.”11 At det også har været tilfældet i Sdr.
Bjert, kan man se af kirkens regnskaber, hvori der
står, at blytækkeren og hans svende i 1661 måtte
arbejde i seks uger på at reparere taget og vinduerne,
efter at soldaterne havde stjålet blyet til kugler.12

Kirken har som de fleste danske landsbykirker
oprindelig ikke haft tårn og tilbygninger. De er
først kommet til i sidste del af 1400-tallet,9 som
ellers var en urolig tid. Christian I (1448-81) og
kong Hans (1481-1513) prøvede at stabilisere deres
magt, og det medførte høje skatter. At de i Sdr.
Bjert har haft råd til både at bygge kirketårn og
våbenhus og sakristi i denne periode, er ganske
forbavsende. Men det hænger måske sammen med,
at Christian 1.s dronning Dorothea, som havde
hertugdømmerne som len, var en handlekraftig
dame og en dygtig økonom. (Hun må ikke forveksles med Christian 3.s dronning, som også hed Dorothea og holdt til på Koldinghus).
Kirken er bortset fra kirketårnet tækket med et blytag, som er fornyet flere gange, sidst i år 2000 efter
den store orkan, hvor vinden rev hul på nordsiden.
Bygningen er i dag meget velholdt, men i tidligere
tider var der perioder, hvor kirken og egnens mennesker bestemt ikke havde det ret godt. Således gik
Trediveårskrigen (1618-48) slemt ud over Sønderjylland, for Wallensteins tropper hærgede landet efter
8

Sdr. Bjert kirkes kirkesynsprotokol 19. juni 1884, s. 100:
”De gamle Vinduer mod nord, som ere tilmurede, aabnes ved
samme Lejlighed.” Men det skete først syv år efter (Kirkesynsprotokollen 24. juni 1891).
9
Tegningerne fra Solveig Lissner: Det gamle våbenhus ved
Sdr. Bjert kirke, Arkitektskolen i Århus, 1994-95.

10

Vonsild Kirkebog v. Hans Worsøe s. V
Cit.e. (kan ikke huske)
12
Fortalt af Abildgaard i hans rejsedagbog 1772-75, se Valdemar Uldall Sdr. Bjert sogn s. 151.
11
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I 1626 var kirketienden i Sdr. Bjert 180 mark og
14 skilling i lybsk mønt, mens den i 1629 var faldet
til 85 mark og 2 skilling, og i 1660 indkom der i
Bjert kun 12 % af det, som bønderne havde høstet
året før13. Det er på den baggrund bemærkelsesværdigt, hvor hurtigt Bjertbønderne lod kirken reparere. Men det kan hænge sammen med, at Sdr.
Bjert hørte under kongen og ikke under herremændene, og kongen var mere large med hensyn til
skatterestancer end mangen en herremand.
Det kan måske også forklare, at der blev råd til
den restaurering af kirkens indre, som fandt sted i
1676, blot seksten år efter krigen. Det var det år,
hvor Christian 5. endnu engang prøvede at få revanche over Sverige i den skånske krig. Griffenfeld
havde ganske vist advaret kongen mod at erklære
Sverige krig, men Christian 5. ville ikke lytte.
Sandheden var ilde hørt, og Griffenfeld blev frataget sine beføjelser og dømt til døden, men dog benådet på skafottet. Krigen kom og gav ham ret.
Den skånske krig kostede 8000 soldater livet og
førte ikke til spor, selv om ”Niels Juel gav agt på
stormens brag” og vandt slaget i Køge bugt. Men
det foregik heldigvis for Sdr. Bjert langt borte.

Og ikke nok med det. Da den kendte maler Nicolai Abildgaard besøgte kirken hundrede år senere, i
1775-76, skrev han i sin dagbog, at kirkens loft var
prydet af tre ”Deviser”, d.v.s. billeder, der forestillede skabelsen, Jesu korsfæstelse og dommedag,
”hvor en Engel udbreder en Seddel med Paaskrift :
”O Ewig, Ewig ist zu lang, hier gilt fürwahr kein
Scherzen”.
Carsten Petersen meddeler, at Bjert kirkes loft
blev illumineret omkring 173015, og det må være
disse billeder, som Abildgaard omtaler. De findes
sandsynligvis ikke mere, men vi kan få en forestilling om, hvordan de kan have set ud, for i Møgeltønder kirke og Ubjerg kirke ved Tønder findes der
loftmalerier med de samme motiver og fra samme
tid. De menes at være malet omkring 1740 (se billederne på denne side fra Møgeltønder) af Tøndermalerne Johan og Sønnich Sønnichsen. Hvis det
er de samme, der har malet motiverne i Sdr. Bjert,
har de nok set nogenlunde således ud. Dog uden
inskriptioner.

Denne meningsløse krig er imidlertid den historiske baggrund for, at der dette år blev malet et
stort billede af dommedag på Sdr. Bjert kirkes
nordvæg. På billedet så man ”Mennisker med Kort,
Penge etc., over dem en Engel, som synes at udraabe: Vee, Vee, Vee med dansk og hebraisk
Skrift.”14 Også pulpitur, skriftestol og andre stole
blev på dette tidspunkt forsynet med en mængde
skriftsteder, og loftet blev malet. Kirken har set
meget anderledes ud dengang. Meget mere farvestrålende.

13
14

Jens A. Petersen: Fra de otte sogne s. 183.
cit.e. Sønderjysk Aarbog 1931, s. 247.f.

15

Carsten Petersen, Magstrup, Sønderjysk Årbog 1931
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Det må også være sidst i 1600-tallet eller først i
1700-tallet, at kirken fik sine balkoner. Kirkegangen var god under ortodoksien. Biskoppen beretter,
at gudstjenesten på søn- og festdage er godt besøgt,
så at kirkerne altid er fulde, nogle også for små.
Det siger noget om fremmødet. For der levede
ikke så mange mennesker i Sdr. Bjert dengang.
1770 boede der 716 mennesker i sognet16, og da vi
ved, at befolkningstallet var steget i løbet af 1700tallet, har der altså været færre, da de byggede balkonerne, selv om der snildt kan være 2-300 mennesker i kirken på gulvet, når de sidder tæt. Halvdelen af sognets beboere kunne altså være i kirken.
Der var også bænke i den første del af koret. Da
balkonerne blev bygget, blev balustraderne til disse
udsmykket med 14 billeder af Jesus med Johannes
Døberen og de tolv apostle, og ved hver af apostlene stod det stykke af trosbekendelsen, han efter
sagnet skulle have forfattet.17 Disse billeder er
imidlertid forsvundet, måske samtidig med loftsog vægbillederne sidst i 1700-tallet, hvor kirken
gennemgik en omfattende restaurering (se senere).
Det eneste, der er bevaret af den fordums pragt,
er en bemalet bjælke, der dukkede op, da balkonen
blev taget ned i forbindelse med opstillingen af det
nye orgel i 2004. På den stod malet ordene fra salme 148: ”Loffuer Herren i Himlen, Loffuer hanem
i det høye, Alle hans …loffuer Hannem Soel oc
Maane og alle fine (?) Stjerner loffuer Hannem.”
Denne bjælke opbevares nu i kapellet i graverbygningen. Hvor den oprindeligt har siddet, ved jeg
ikke, men arkitekt Rolf Graae skrev i 1970 i en
udtalelse om orgelet og om, hvad der var på kirkeloftet: ”Som veksel er benyttet en stump af en bjælke med fint kantprofil og hvid 1600-tals indskrift på
rød bund.”18

16

Oplysning af P. Rohde i hans Samlinger til Haderslev
Amts Beskrivelse, København 1775.
17
Carsten Petersen, Sønderjysk Årbog 1927 og 1931.
18
Udtalelse vedrørende orgel i Sønder Bjert kirke 4. 6. 1970,
i præstearkivet.

Fra omkring 1740 steg kornpriserne, støttet af
regeringens beskyttelsestold mod indførsel af
fremmed korn i Norge og Danmark. Ved kongelige
forordninger blev det gamle landsbyfællesskab,
som havde været godt og beskyttende i urolige
tider, men som på mange måder havde bundet
bønderne, brudt op, og jorderne blev udskiftet. Den
enkelte bonde fik samlede parceller og gårdene
blev flyttet ud fra landsbyen, så de lå ved jorderne.
Det var en stor revolution, som mange var imod,
for dermed blev de rykket ud af det trygge landsbyfællesskab og væk fra kirkerne og skolerne. Jens A.
Petersen skriver: ”Datidens bønder holdt kun af de
Marker, hvorfra de kunde høre Byhanen gale”. 19
Det ændrede ikke blot landskabet, at der nu blev
bygget bondegårde i landskabet og anlagt veje og
hegn og diger, men det førte også til øget dynamik,
øgede priser og større velstand. Der blev råd til en
del byggevirksomhed på kirken og præstegården i
1790’erne.
I præstegården blev udlængerne fornyet, hvad vi
kan se af pastor Oluf Fr. Leths (1784-1827) initialer OFL på gavlen af laden ud mod haven, og i

kirken blev de små romanske vinduer tilmuret og
de store sydvinduer åbnet for at give kirken mere
lys. Billederne forsvandt, og loftet blev pudset og
prydet med de 105 forgyldte stjerner, så det hele
blev mere lyst og hvidt – og måske lidt for pænt.
Jeg har forespurgt på Nationalmuseet, om det kan
tænkes, at det oprindelige loft med malerierne befinder sig bag ved pudset, og har fået det svar, at
det ved man ikke noget om. Sdr. Bjert kirke er
endnu ikke undersøgt til det store bogværk Danmarks kirker. I regnskabet for Haderslev Fælleskirkekasse” står der, at gipsloftet blev ødelagt 1842
på grund af, at taget havde været utæt, og at det
endnu i 1846 regnede igennem gipsloftet20. Så
formentlig blev loftsbillederne taget ned i 179019

Jens A. Petersen: Fra de otte sogne s. 212.
Ifølge regnskabet for ”Haderslev Fælleskirkekasse, sager
vedrørende ombygninger 1800-96, Landsarkivet Aabenraa,
brev fra Nationalmuseet 2. afdeling 7. februar 1984, kopi i
præstegårdens arkiv.
20
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erne, fordi smagen havde ændret sig, og man i rationalismens tidsalder betragtede dem for naive.
Eller også er loftet gået til i 1842 og erstattet af et
nyt. Når man oppe på loftet kigger ned under
rockwoolen under gulvplankerne, er de loftsbrædder, man kan se ovenfra, smalle, af nyere dato. Så
skal billederne være bevaret, må der være flere lag
loftsbrædder.
Efter krigen i 1864, da Danmark havde mistet
Sønderjylland, blev Sdr. Bjert sogn, som indtil da
havde hørt til Sønderjylland og under Slesvig stift,
overflyttet til Ribe stift. Og i 1868 bevilgede stiftsøvrigheden i Ribe af kirkekassens midler 670 rdl.
80 sk. til reparation af kirkens tag, men anbefalede
forsigtighed med benyttelse af gamle brædder til
forskalling. Stiftet tilføjede, at kirkeværgerne nøjagtigt må veje såvel gamle som ny blyplader. De
skulle jo støbes om, så blyet kunne genbruges, og
da der skulle betales for nyt bly, var det om at passe på det gamle.21 Regningen kom til at lyde på
789 rdl., 4 mark og 2 skilling. Men arbejdet skulle
være påbegyndt, før pengene blev bevilget, og det
blev det, for som man kan se på den på kirkeloftet
bevarede blyplade, bærer den årstallet 1867.
Ved kirkesynet
19. juni 1884
fortælles det, at
”Kirkeskibets
Mure indvendigt,
som ere meget
ujævne og sort
anløbne af Støv
og Smuds, skulle
gjøres lige og
pudses i indeværende Sommer.
…Det øverste af
Væggen mellem
Koret og Skibet
skal udhugges og forsynes med de foroven manglende Sten, ca. 300 Kr. Denne Reparation er i høj
Grad paatrængende, da det er uhyggeligt at opholde sig i den tilsmudsede Kirke.”22 Denne oplysning
minder om, at kirken ikke altid har været så velholdt, som den er i vore dage.
I 1955 blev dele af blytaget på sydsiden af skibet
lagt om, og da forsvandt den lille kvist, der havde
givet lys ind til kirkeloftet. Det skete under henvis21
22

anført efter Valdemar Uldall Juhl: Sdr. Bjert sogn s. 151
Kirkesynsprotokollen

ning til, at taget ville være smukkere uden, og at
der alligevel kom lys ind gennem de to kviste på
nordsiden.23 Og så sent som i slutningen af
1900tallet er flere felter i taget blevet fornyet.

Kor og apsis
Kirkens kor er nok den ældste del af kirken,
men er ombygget mange gange. Oprindeligt har
koret haft fladt træloft ligesom skibet og i hvert
fald to små vinduer mod nord. Man kan stadig se
de oprindelige vinduer, som blev muret til omkring
1400, da koret fik hvælvinger. Men det kræver, at
man oppe fra kirkeloftet kravler ned på loftet over
præsteværelset eller kigger ind gennem de to smalle lemme i sakristiets nordgavl.

De meget fine hvælv i koret med de smukt afrundede ribber er muligvis ikke så gamle, for disse
hvælv skal være blevet ombygget 1886 24 ned til de
to murpiller, der er udsmykket med to groft udhuggede ansigter. Disse ansigter er nu stærkt overkalkede, men i en beskrivelse af kirken fra omkr. 1915
til Nationalmuseet står der, at ”Ved at fjerne Hvidtningen saaes det, at … Hovederne er af rødbrændt
Ler – rimeligvis i ét Stykke, og at de have været
raat malede med røde, brune og graa Farver. Det
hele synes at være uden dybere Betydning og alene
at skyldes Murermesterens Lune og Lyst til at gøre

23
24

Brev fra kirkeministeriet 2. september 1955
ifølge Karl Robert Hansen

11
noget ud af Pillen.”25. Men deri har den, der har
skrevet det, nu ikke ret.
Ansigterne forestiller Moses og Jesus, repræsentanterne for det gamle og det nye testamente, og
det er en fin symbolik, at de to sammen bærer kirkens bue. Moses er som andre steder i kirkekunsten
afbildet med horn. Det bygger på en misforståelse,
for i den latinske
oversættelse af 2.
Mos. 34,35 beskrives stråleglansen fra Moses’ ansigt med
ordet ’cornum’,
som også betyder
horn. På murfladen under Moses
er der fire runde
’ruller’, mens der
under Kristus
overfor er syv
’ruller’, det verdslige tal over for det hellige. Til venstre for Kristi
hoved ses hans højre hånd med tre løftede fingre
ligesom på prædikestolen. Han velsigner i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Under Kristushovedet er et cirkelrundt kalkmalet kors. Det
markerer et af de steder, hvor vievandet blev stænket på ved indvielsen af koret, muligvis efter at
hvælvingerne var bygget.

Korbuen står ikke helt med sin oprindelige form,
idet noget af murværket er fjernet ved trappen op
til prædikestolen. I korbuen finder vi kirkens eneste
rigtige kalkmaleri, en medaljon, der viser Jesus, der
ligger og beder i Getsemane have, og de tre disciple, der ikke kunne holde sig vågne. Over træet til
højre ses en alterkalk som en hentydning til Jesu
lidelse, som han beder om at slippe for, og Jesu ord
til Jacob og Johannes, da de beder om de fineste
pladser i Guds rige: ”Kan I drikke det bæger, jeg
skal drikke?” (Matt. 20,22).
Dette kalkmaleri, som af fagfolk dateres til kort
efter reformationen26, blev restaureret af Peder
Bøllingtoft Pedersen fra Nationalmuseet i 1998.
Han fjernede nogle cementplamager, der dækkede
manglende dele af billedet, og pudsede det nye op i
en mere diskret tone. Den brunrøde cirkel, som
indrammer billedet, var engang tidligere blevet
repareret med en mørkere brun farve, og den blev
nu ført tilbage til sin oprindelige farve. Konservatoren overvejede, om han skulle fjerne de formentlige blyantstreger, som har gjort en af de sovende
disciple vågen, men undlod det. Det vides ikke, om
der har været flere medaljoner i korbuen, men det
er ikke usandsynligt.
De to vinduer i korets sydside er ikke oprindelige, men stammer fra 1790’erne, hvor skibet ligeledes fik store vinduer. Det er stadig muligt at se, at
glasset i vinduerne i koret er gammelt, lidt ujævnt,
og at nogle af ruderne har et svagt blåligt skær,
mens andre har et lyserødt skær.

I 1881 var apsis så medtaget, at muren blev brudt
ned og muret op igen. På nordsiden af apsis kan
man udvendig læse årstallet 1881 samt bogstaverne
MPK og NUI. De angiver navnene på mureren
Mads Peter Kehlet (1852-1958), der murede apsis
op og siden med sine 106 år blev sognets ældste
beboer og æresborger, og den daværende kirke25

Dokument på landsarkivet i Aabenraa fra 1915, afskrift i
præstegården. Det fremgår ikke af kopien, hvem der har
skrevet det. Der mangler noget.

26

Politikens bog om kalkmalerier siger omkring 1540
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værge Niels Uldall fra Agtrupgård (1823-1908),
der som kirkeværge havde ansvaret for kirkens
vedligeholdelse. De smukke granitsten på apsis’
yderside er altså ikke oprindelige.
Nogle ældre stik27 viser, hvordan kor og apsis så
ud inden ombygningen. Da var apsis kalket hvid
som den øvrige kirke, og på nordsiden kunne man
se de runde marksten igennem kalken ligesom i
fundamentet. Der var ikke noget vindue mod øst,
og heller ikke nogen dør ind til sakristiet, kun et
vindue. Muren var revnet.

Apsis var dengang forsynet med murankre med
årstallet 1784, hvad der tyder på, at der er sket noget med apsis det år. Ankrene bar initialerne
C.L.v.St, og nedenunder JCP, EE, MM og SBL.
De sidste bogstaver er ulæselige på stikket, men i
Helms’ optegnelser fra 1874, altså syv år før apsis
blev revet ned, er det anført, hvad der står, og at
bogstaverne dækker amtmand, provst, sognepræst
og kirkeværger28.
Amtmanden i Haderslev hed på det tidspunkt
Christian Ludvig Stemann. Det er hans initialer,
der står øverst. Han var blevet amtmand i Haderslev efter statskuppet d.
14. april 1784, hvor
Guldbergs kabinetsstyre blev væltet af
kronprinsen, den senere
Frederik 6. Stemann
havde været statsminister under kabinetsstyret, men nåede kun at
være det i de sidste otte
27

Billedet findes i kopi i præstegårdsarkivet, menighedsrådslokalet samt Kirkeavisen april 1995.
28
Helms’ optegnelser fra 1784 på Nationalmuseet, afskrevet
af Karl Robert Hansen

dage. Så blev han frataget værdigheden og fik i
stedet amtmandsembedet i Haderslev som en retrætepost.29 Det beholdt han til 1789, hvor han flyttede
til Altona som overpræsident. Det er ham, der smiler til os under parykken på nedenstående billede,
og som altså havde sine initialer på Sdr. Bjert kirke, indtil apsis blev bygget om.
Provsten i Haderslev hed i 1784 Joachim
Cretschmer.30 Så initialerne JCP passer delvist til
hans navn. Måske står P for provst.

Præsten i Sdr. Bjert hed Ebbe Ebbesen indtil
1784, hvor han døde 1. april; det må være ham,
bogstaverne EE hentyder til. Altså må apsis være
blevet bygget om eller restaureret forsommeren
1784, efter at Stemann blev amtmand, og før der
kom en ny præst. Eller også har den nye præst Leth
syntes, at det var den afdøde forgænger, der skulle
have sit navn på apsis. MM står for Matz Michelsen, der kom fra Varmark og i 1756 giftede sig
med enken på Dahlmandsminde og senere blev
kirkeværge. Desværre er der ingen, der kan passe
til S.B.L., så det må være en fejllæsning fra Helms
side, for den anden kirkeværge i 1784 var Simon
29

Haderslev-samfundets årsskrift 1980 s. 15. Lars. N. Henningsen: Haderslev stiftsamt – bygningshistorie og amtmænd
s. 5-26
30
Han var f. 21/4 1721, Kbh., søn Heinrich Cretschmer og
Elisabeth Magdalene Bruckenhoffer og var provst fra 176397 (se Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten,
Kbh. 1932, bd.1, s. 172 og bd. 2, s. 9 og Dahl, Aage: Haderslev Herreds Præstehistorie. Bidrag til den sønderjydske
Gejstligheds Historie og Genealogi III., Kbh. 1936. s. 1, 6 og
27-28).
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Jensen Bundgaard, som havde en stor gård, der
tidligere lå bag præstegården; han var både kirkeværge og sognefoged til sin død 179831.
I dag er der mod øst bag altertavlen et lille vindue, hvorigennem morgensolen kaster et stærkt
hvidt lys ind på altertavlens bagside, hvorfra det
reflekteres op på apsisvæggen. Det giver nogle
morgener en helt fantastisk lysvirkning. I mange
kirker var sådan et østvindue den eneste udsmykning i koret og et fornemt symbol på det himmelske lys. Det er ikke
at se på tegningen
på forrige side. Til
gengæld var der et
ret stort vindue på
apsis’ sydside, omtrent der, hvor kalken den dag i dag
bliver ved med at
skalle af på indersiden af apsis. Da
altertavlen kom og
lukkede for lyset,
har man sikkert
muret østvinduet til
og lavet et sydvindue for at få mere lys ind på altertavlens forside.
Det betyder, at det smukke østvindue, udskåret i
granit, som vi nu glæder os over, må være skabt i
forbindelse med restaureringen i 1881. Over det
står der udvendigt indskrabet i en sten bogstaverne
PIS, og hvem det kan være, er der intet bud på.
Imidlertid findes der nogle tegninger i arkivet,
som antyder, at apsis og sakristi skulle have været
ombygget på en anden måde. De forestiller apsis
og sakristi set fra øst og vest i ommuret tilstand, og
årstallene 1784 og 1881 er anbragt på muren. Herover er der angivet to initialer med krone over. Det
ser ud, som om der står JE eller JC to gange. Da
det var amtmandens initialer, som stod øverst på
apsis før ombygningen, og der er en krone over
bogsta
staverne,
er det
nærlig
liggende,
at det
31

Valdemar Uldall Juhl: Sdr. Bjert sogn s. 93.

er bogstaverne for den, der var amtmand i 1881.
Men det passer hverken på Vejle amts amtmand
von Nutzhorn eller stiftsamtmanden i Ribe. Derimod ville det passe med den, der var amtmand,
d.v.s. landråd i Haderslev på det tidspunkt, Elias
Jonas Gottlieb von Rosen, der netop dør i 1881.
Men Sdr. Bjert hørte jo ikke mere under Haderslev
efter 1864. Så det ville være lidt mærkeligt, hvis
det var ham.

Det var i 1881, at apsis blev bygget om. Det kan
kun betyde, at disse tegninger er en plan for ombygningen, som ikke blev virkeliggjort. Tegningerne er dateret oktober 1880, men hvorfor man
har ændret planer, ved vi ikke. Kirkeværgens protokol for kirkesyn begynder først i 1884, hvor byggeriet er færdigt. Denne protokol har det mærkelige
ved sig, at dens første 100 sider er blanke, og at
teksten først begynder på side 101. Var der en
gammel protokol, som skulle have været skrevet
over i den nye, og aldrig blev det?
I hvert fald blev apsis og sakristi anderledes, end
arkitekten regnede med, da han tegnede disse tegninger. Der kom granitkvadre på væggen i stedet
for det fine murværk. På forslaget er muren forsynet med to dobbelte teglstensbånd, hvoraf det øverste løber rundt om vinduet mod øst, som nu er
kommet til. Denne ide blev virkeliggjort, men kun i
murværket i præsteværelset. På forslaget er der et
vindue mod øst i præsteværelset, men dér er der nu
en dør, og det er i grunden meget praktisk, når nu
præsten kommer fra øst ovre fra præstegården og
vinden kommer fra vest.
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I efteråret 1957 viste det sig, at der var svamp i
trægulvet ved alteret. Menighedsrådet drøftede at
lade det udskifte med fliser ligesom resten af koret,
men da de skulle støbes specielt til formålet og det
ville blive ret dyrt (ca. 80 kr. pr. m2), besluttede
man at udskifte hele trægulvet. Alteret blev midlertidigt rykket frem i koret, og der blev støbt et betongulv, belagt med asfalt, og oven på det blev det
nye trægulv lagt.32

Præsteværelset eller sakristiet
Denne tilbygning må være bygget omtrent på
samme tid, som hvælvingerne blev bygget ind i
kirken, altså engang i 1400 tallet. Sakristiet vidner
om, at gudstjenesterne i senmiddelalderen blev
udbygget med finere dragter og mere udstyr. Her i
sakristiet opbevarede man altersølv og messehagler, lysestager, lys, røgelse og røgelseskar, dåbskande, vievand og hellige olier, kirkens bøger og
skøder og testamenter, og måske også den sølvbrudekrone, som kirken tidligere har ejet.33 Sakristiet
var sognets kunstkammer, og derfor var der selvfølgelig ikke en dør ud til det fri, men kun døren
ind til kirken, som kunne låses. For der var også
dengang røvere, der gerne ville have fat i de dyre
sager, og også konger som Frederik 1. indsamlede
kirkesølv, når riget fattedes penge. Hvælvingerne
af sten beskyttede bedre end trælofter mod brand.
Men ribberne
på hvælvingen i
sakristiet er knap
så fine som dem
i koret. Sakristiet
blev ombygget i
188334, i hvert
fald i det ydre,
hvor murene blev sat om og ikke kalket, og skifertaget blev erstattet af et blytag. Man kan stadig se
årstallet 1883 sat i bly på væggen til højre for
yderdøren ind til sakristiet.

32

Brev fra menighedsrådet til Kirkeministeriet 11. juli 1958
Omtalt af Carsten Petersen Sønderjysk årbog 1931: ”Kirken i Biert har en Brudekrans i Forvaring hos Præsten. Saa
ofte den laanes ud, skal Kirkeværgerne tage imod Pengene
for den og lægge dem frem ved Regnskabet, saaledes at naar
Kransen bruges indensogns, skal de give 2 sk 1 og udensogns
4 sk 2. Tilligemed skal Kirkeværgerne indestaa for, at dersom
nogen ødelægger samme Krans, han da lader den gøre i
Stand igen.”
34
Kirkesynsprotokollen s. 100: ”Der var opbygget et nyt
Sakristi”.
33

Ligeledes kan man se årstallet 1762 oven på de
to
øverste
murankre i
gavltrekanten
mod
nord.
Det må
hentyde til
en
anden
istandsættelse.
Sakristiet
er stadig
opbevaringsstestedet for
kirkesølvet.
Pengeskabet i præsteværelset blev anskaffet først i
1980’erne, da der gik en bølge af kirketyverier hen
over landet. Det har tidligere stået i biografen
Kosmorama i Østergade i Kolding, der hvor tøjforretningen Nielsen (tidl. Jørgen og Jørgine) nu ligger, og hvor kirkens daværende arkitekt Christian
Ingwersen på det tidspunkt havde kontor. Det er,
om ikke et Franz Jäger skab som i filmene om Olsenbanden, så dog fra M.H. Jægers fabrik i Århus.
Det er meget tungt, og det var ikke kun Guds rene
ord, der blev sagt, da seks mand skulle bære det ind
i præsteværelset.
Krucifikset over yderdøren er lavet af ting fundet
ved Vesterhavet af Aase Rosenkilde, præstekone i
Ny sogn på Holmsland klit, en god ven af Jørgen
og Margit Bay Kristensen, og det var Jørgen Bay,
som overtalte Hans Bengaard til, at det skulle købes af udsmykningsfonden, som blev oprettet efter
salget af menighedshuset. Det er foreløbig (2008)
det eneste, de penge er brugt til.
Det store egetræsbord blev købt 1980 i forbindelse med min ordination og indsættelse, og skabene lavet engang i 1980’erne. Man kan stadig se
zinkpladen, som var foran kakkelovnen, stikke ud
under skabene. Kakkelovnen blev fjernet, da kirken
fik centralvarme, og skorstenen, som ses på stikket
på side 13, blev revet ned. Ved den lejlighed fandt
håndværkerne en flaskehilsen fra kolleger gemt
hundrede år tidligere i skorstenen. Den lød: ”Bjært
d. 3. September 1883. Det Hus er opført af Muresvendene Mads Peter Kehlet, føt i Agtrupskov d.
23. Mai 1852 og Hans Johnsen af Vraa, Lejrskov
Sogn, født den 1. Marts 1862 og Arbejsmand Peter
Svendsen fra Sverrig under Murmester S.L. Gyn-
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ther, Kolding, og Provst Mørk var den gang Provst
i Bjert Sogn. Daglønnen var den gang 3 Kroner for
en Mursvend og 2 Kroner og 33 for en Arbejsmand.
Dengang vi dette skrev,
da led vi ikke nogen Nød,
af Spise og Drikke fik vi nok
saa kunde Arbejdet nok gaa godt.
Vi skrev en ny indskrift, nok ikke helt så morsom,
og den blev sammen med den gamle blev lagt op i
trekanten øverst i gavlen der, hvor skorstenen stod.
Den ligger og venter tålmodigt til næste reparation.
Før der blev lagt
vand ind i præsteværelset, stod der
en lille servante, så
præsten kunne vaske hænder inden
gudstjenesten og
rede sig, for der har
sikkert siddet et
spejl i de to holdere
på låget. Servanten
blev kasseret, men
reddet af Refshauges børn, malet
om og er nu i familiens eje.

kirke første gang efter en fødsel (se side 50). Og
præsten kunne bruge våbenhuset til bystævner, når
der var meddelelser, der skulle bekendtgøres.

På væggen over døren ind til kirken er der en
spidsbue og i det et muret blændingskors, som er
ældre end våbenhuset, idet det rækker op over loftet i våbenhuset.35 Trap Danmark beskriver korset
som et græsk kors, der har lige lange arme, men de
fire arme er vist ikke lige lange og lige tykke. Kun
en fjernelse af kalklaget kan vise korsets form.

Det gamle våbenhus
I rigtig gammel tid havde kirken to indgange,
kvindedøren på nordsiden, som nu er tilmuret, men
stadig kan ses på ydersiden, og mandedøren på
sydsiden, som nu er døren mellem kirken og kirkecafeen, der er indrettet i det gamle våbenhus. Dette
er sandsynligvis bygget omkring 1450 og har haft
forskellig anvendelse gennem tiderne.
Man har givet flere forklaringer på ordet ”våbenhus”. Ofte siges det, at navnet stammer fra den
gang, folk gik med våben, og meningen var, at disse skulle lægges i våbenhuset, da kirken er et fredhelligt sted. Man kan stadig se spejdere lægge deres dolke i våbenhuset. En anden forklaring er, at
man opmagasinerede det lokale landeværns våben
her; der er middelalderlige kilder, der bruger glosen ”våbenhus” i betydningen arsenal eller våbendepot.
Men våbenhuset havde også andre funktioner.
Det var vindfang, det var modtagelsesrum ved dåb
og bryllupper og for kirkegangskoner, der kom i

I våbenhusets vest- og østvæg er der henholdsvis
fem og tre nicher i væggen, anbragt tilfældigt. To
af dem er med buet overkant og ca. 30 cm dybe.
Hvad deres funktion har været, ved jeg ikke. Det
ser ud, som om den store niche i østmuren er gået
helt igennem, idet man kan skimte buen udvendigt
mellem vinduerne.

35

Tegningen af Solveig Lissner i Det gamle våbenhus ved
Sdr. Bjert kirke, Arkitektskolen i Århus 1994-95
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På vægstykket til højre for døren ud er der glat
murværk muret op i 1965. Det skjuler sporene efter
det ildsted, som måtte etableres, da våbenhuset
blev indrettet som sognets første skole i 1652, efter
at kong Frederik 3. i bestræbelserne på at opbygge
riget efter trediveårskrigen og Christian 4.s tåbeligheder, havde udsendt en befaling om, ”at der
alle vegne, hvor landsbyerne endnu ikke havde
indrettet skoler, dér skulle der ved kirken anlægges
en sådan, hvilken præsten hvert fjerdingår skal
visitere”36. At bygge en ny skole magtede de ikke i
Bjert, men ligesom i Gl. Haderslev og Vilstrup
indrettede man våbenhuset til skolestue for op til
70 børn (!)
med et ildsted
i det hjørne,
hvor serveringsdisken
nu står. Man
kan stadig
oppe på loftet
se resterne af
en skorsten,
men det menes, at den er
af nyere dato37. På billedet her, taget
i 1965, før det
nye murværk
blev opført og gulvet lagt, kan man se en askeskuffe og lidt af skorstenshullet i væggen.
Våbenhuset skal ved skolestuens indretning have
fået ni vinduer for at skaffe lys, men ”hvor de har
siddet henne, forstår jeg ikke, men det var Oplysningens Tid i stærke Skridt.” 38
Det var næppe alle sognets børn, der kom i skolen, for mange forældre kunne ikke undvære børnene som arbejdskraft derhjemme, og hvorfor skulle de også lære at læse, når faren dårligt nok kunne.
Der var heller ikke undervisningspligt. Den blev
først indført i 1814.
Det var bestemt heller ikke noget lukrativt embede at være lærer dengang. Degnen i Vejstrup
mente, at han kunne tjene seks gange så meget som
daglejer hos bønderne end ved at undervise børne-
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cit.e. Valdemar Uldall Juhl: Sdr. Bjert sogn, s. 175
Brev fra museumsinspektør Erik Skov fra Nationalmuseet
til menighedsrådet 23. marts 1965, i præstegårdens arkiv.
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Carsten Petersen, Magtrup, Sønderjysk Årbog 1927 og 31.
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ne i skolen.39 Lærerne fik et hus stillet til rådighed
og fik deres mad på omgang mellem sognets beboere, hvad en af dem beklager sig over i 167740.
Men det var dog en begyndelse, og i 1766 41 blev
der bygget en skole lige uden for kirkediget på det
sted, hvor rødbøgen og græsplænen med de ukendtes grave nu er. Skolehuset kan ses på billedet fra

1870.
Senere blev våbenhuset brugt som kulrum til
kirkens kakkelovn, og døråbningen ind til kirken
blev delvis muret til, idet der blot var en lille skævt
anbragt dør i åbningen (se tegningen på side 15), så
graveren kunne hente kul ind mellem to bænke,
hvoraf den ene kunne vippes fremover. I 1965 blev
døren helt muret til, da rummet blev indrettet som
ligkapel og fik nyt gulv, efter at det gamle kapel fra
1860’erne, som ses ovenfor, var blevet revet ned42.
Da graverhuset blev udvidet i 1982-83, blev kapellet flyttet over i nybygningen. Det gamle våben39

Valdemar Uldall Juhl: Sønder Bjært sogn s. 179
Dansk præste- og sognehistorie, bind 10 Haderslev stift v.
A. Pontoppidan Thyssen s. 847
41
Pontoppidan Thyssen siger, at det var under Chresten
Chrestensen, der blev bygget ny skole, men det kan ikke
passe. For Chresten Chrestensen går af i 1761, og det siges
altid, at der var skole i våbenhuset til 1766. Valdemar Juhl
roder også i det. For han skriver s. 177, at det er 1756, der
bliver bygget skole. Men s. 193 siger han, at det er Anders
Closter, der får sat igennem, at der skal bygges en ny skole,
og han træder først til 1761. Årstallet på hængslet på porten
tyder også på 1766.
42
Det kan ses på gamle fotos og malerier, f.eks. Vækkelse og
liv i Sdr. Bjert 1889-1989 s. 24, 30 og 32 og ovenstående
postkort, som ud fra frimærket at dømme må stamme fra
omkring 1. verdenskrig. Læg mærke til trappen op til kirkegården til venstre for kapellet. På billedet kan man også se
sydvinduet i det gamle våbenhus, som blev muret til i 1965,
da rummet blev indrettet til kapel.
40
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hus blev derefter brugt som redskabsrum og oplagringsrum for graveren, indtil det i 1990 blev indrettet til kirkecafe, først med primitive plastikhaveborde, siden med de nuværende træborde og serveringsdisken i hjørnet, tegnet af arkitekt Per Skjøde
Knudsen, Hasselvænget. I forbindelse med restaureringen af våbenhuset i tårnet 1991 blev døren fra
det gamle våbenhus ind til kirken genåbnet, og
håndværkerne fandt to interessante ting: 1) Oppe
over dørkarmen kunne man se et stykke bemalet
træ, en bjælke med blomstermotiver43, som siden
blev fremdraget, da det nye orgel kom i 2004. Den
står nu i kapellet, så man rigtigt kan beundre dens
indskrift (se side 9). 2) En af håndværkerne havde
i 1965 lagt en cigaræske ind før tilmuringen med
følgende lille hilsen til eftertiden:
Alle de æsler som paa fire monne gange
dem kender man jo paa Ørerne lange.
Bare man ogsaa paa Ørerne kunde kende
alle de Æsler, som gange paa tvende.
1965, den 27-2
I 1996 blev den nuværende dør mellem kirkeskib
og kirkecafé sat ind, og menighedsrådet havde
dengang nogle overvejelser, om denne indgang
kunne gøres mere handicapvenlig, men det er den
ikke blevet. Nu bruges kirkecafeen også til undervisning af minikonfirmander og de store konfirmander og lejlighedsvis til mindre, kirkelige møder.

Loftet fortæller også historie. Det er sammensat
af brædder af meget forskellig størrelse og bæres af
seks egetræsbjælker, hvoraf de to yderste, dem
mod syd og nord, er mindre i tykkelse end de andre
fire og har sømhuller på undersiden. De fire gamle
bjælker i midten har i hver ende tre cirkulære mærker på størrelse med en underkop, men hvad mon
har forårsaget dem? Kan det være mærker efter
43

Se foto i Kirkeavisen dec. 1991, og s. 9 og s. 46 i dette
hefte

stolper, der har understøttet loftsbjælkerne, når der
var meget korn på loftet? Præst og kirke fik som
tiende 1/30 af kornet på marken44, og dette korn
blev opbevaret ved den enkelte kirke, som oftest på
loftet eller i særlige kirkelader. De bjælker, vi ser
på billedet her, er dem, der bar det øverste loft.
Indtil 1965 var der to lofter over våbenhuset med
lille afstand imellem og en opgang til loftet fra
våbenhuset mod nord. Trap Danmark 1964 oplyser,
at våbenhuset har ”to svære bjælkelag tæt over
hinanden.” Det nederste, senere bjælkelag og loft
blev fjernet i 1965, da våbenhuset skulle indrettes
som kapel, og det øverste loft omlagt. Erik Skov
fra Nationalmuseet beklager i et brev til menighedsrådet, at det er sket, uden at det er blevet undersøgt og dokumenteret45. Det er sandsynligvis
sket for at få større loftshøjde. Når de to yderste
bjælker adskiller sig fra de fire andre, hænger det
måske sammen med, at der kun var fire til at bære
det øverste loft eller at to af bjælkerne trængte til
en udskiftning, og så har man genbrugt to fra det
nederste, ligesom man har genbrugt nogle af brædderne fra det nederste loft.
Erik Skov skriver i sit brev, at der intet er tilbage
af plankerne fra det øverste bjælkelag; dette er måske ikke helt rigtigt, da der stadig findes nogle
planker af ”Brørup typen” med v-formet not og fjer
indpasset i loftet. Det kunne tyde på, at de to bjælkelags planker ikke er ens og samtidige.46 Det ses
på skjolderne, at loftet har været udsat for vand. I
1988 blev blytaget over
våbenhuset udskiftet,
og af indskriften på de
gamle blyplader fremgik det, at det blev lagt
i 178147, så det har ligget i over 200 år. Det
fremgår imidlertid af
kirkesynsrapporten fra
1930, at taget på østsiden skulle omlægges, men det kan næppe være
sket, da det netop var på østsiden af taget, at årstallet 1781 stod.
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Ulla Kjær og Poul Grinder-Hansen: Kirkerne i Danmark
bind 1, Boghandlerforlaget 1988 s. 23
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Brev fra Erik Skov 23. marts 1965, i præstegårdsarkivet.
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Solveig Lissner: Det gamle våbenhus ved Sdr. Bjert kirke.
En bygningsarkæologisk undersøgelse og opmåling, Arkitekt
skolen i Aarhus, afd. for restaurering og bygningspleje 199495.
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Der ligger stadig en af dem oppe på kirkeloftet
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Yderdøren i det gamle våbenhus består af en ret
stor port med en mindre dør i, og på hængslet står
årstallet 1768. Den er altså sat i to år efter, at våbenhuset ikke mere skulle bruges som skole. For
våbenhuset var stadig våbenhus og kirkens eneste
indgang endnu knap hundrede år, så den lille dør
har været brugt som kirkens ydmyge indgang, når
kun en enkelt skulle ind og ud, mens den store port
kunne åbnes ved begravelser og gudstjenester. Man
kan stadig se et indfældet stykke træ med et hul til
en slå i østre side af dørkarmen indvendig.

Kirkens tårn
Kirkens tårn er også bygget sidst i 1400-tallet, og
det er af den Tørninglenske type med de fire hvide
gavlspidser. Sdr. Bjert var nemlig et nordslesvigsk
sogn og hørte til Tørning len, landet mellem Kol-

I kirkecafeen står der en kirke lavet af Legoklod-

ding og Åbenrå.
Tårnet er bygget af munkesten og tækket med
skifer, og det må have været en enorm præstation
at bygge så stort et tårn på den tid. I slutningen af
1400 tallet stiger eksporten af levende stude og
heste væsentligt, hvad man kan se i toldregnskaberne. I Kolding og Haderslev var der et stort oksemarked om efteråret48, og det har Bjert-bønderne
selvfølgelig tjent godt på. Det må være baggrunden
for, at sognets folk magter at bygge både våbenhus,
sakristi og kirketårn inden for knap hundrede år.
Men ét er at bygge et tårn, et andet er at holde
det ved lige, når regn og blæst og frostvejr angriber
murværket. Det krævede da også stadige reparationer. I en indberetning fra 1567 skrev man i regnskabet: ”Idt is ok in desse ja de grote thorn op
Bjert Kerke gan von bynnen vorbetert”, og det
oversætter Carsten Petersen til: ”I dette Aar er også det store Taarn på Bjert Kirke helt forbedret
indefra.”49
ser. Den blev lavet af Lego i forbindelse med en
fjernsynsgudstjeneste, som jeg havde sammen med
kirkekoret i 1994 på sørøverscenen i Legoland. Vi
spillede et stykke om Babelstårnet, som blev bygget af kæmpestore legoklodser, og under hele gudstjenesten sad tre små børn fra Bjert nede foran scenen og byggede kirken færdig. Bagefter fik jeg lov
til at tage kirken med hjem. Den er god til at forklare minikonfirmanderne, at ligesom Legokirken
er bygget af legokloder, er kirken bygget af sten og
mennesker, og derfor får de lov til at skrive deres
navne på en af klodserne.

Det hjalp imidlertid ikke væsentligt. Tårnet blev
ved med at skalle af, og i 1862-63 blev klokkerne
taget ned, den ene stillet ind i våbenhuset, mens
den anden blev sendt til reparation, om end den
kun var tyve år gammel, fra 1842. Den lille, gamle
klokke blev hængt op i en klokkestabel på højen,
hvor nu Prinsessebøgene står, så der kunne ringes
til kirke. Kirkespiret blev også taget ned, fortæller
Mads Kehlet, og en del af murværket på syd og
48
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dele af nord- og vestsiden med gule mursten blev
hugget væk, så kirketårnet kunne skalmures.
Da det blev vinter 1863-64, var man ikke færdig,
og der blev sat et saddeltag på for vinteren. Men så
greb storpolitikken ind i restaureringen af kirken.
Der var jo ikke trods krigen 1848-50 fundet en
løsning på, hvordan hertugdømmerne Holsten og
Slesvig, som Sdr. Bjert hørte til, skulle indgå i det
danske rige. Riget bestod både af Danmark, Slesvig og Holsten. Holsten var også medlem af Det
tyske forbund, og derfor var der folk, der mente, at
Slesvig skulle indlemmes i det danske kongerige,
mens Holsten kunne forblive tysk (Ejderpolitiken).

Men det stødte sammen med det gamle løfte, som
Christian 1. letsindigt havde udstedt, da han underskrev Ribeprivilegierne af 5. marts 1460, om, at
Slesvig og Holsten ville forblive ”evigt udelt”50.
Danmark havde lovet stormagterne, at det ville
der ikke blive lavet om på, men i november 1863
vedtog folketinget alligevel ”novemberforfatningen”, der indlemmede Slesvig i Danmark. Den
manglede kun Frederik 7.s underskrift, men det
blev betragtet som en formalitet, for kongen gjorde
som regel, hvad politikerne forlangte af ham. Men
50

Palle Lauring: Unionskrigene, Gyldendals bogklub, 1975
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15. november 1863 døde han pludselig af den dengang farlige sygdom rosen, og dermed var situationen helt åben. For Frederik 7 havde ikke nogen
børn, der kunne gå ind i hans rolle som nationalt
samlingsmærke. Men stormagterne, undtagen Den
tyske forbundsdag i Frankfurt, havde godkendt, at
hans efterfølger skulle være den unge prins Christian af Glücksborg. Og han havde ikke styrken til
at gå imod det, folketinget ville.
I januar 1864 gav Preussen og Østrig Danmark et
48 timers ultimatum om at ophæve novemberforfatningen, hvad regeringen umuligt kunne imødekomme, og så var krigen en kendsgerning, den
krig, der satte så dybe spor og flyttede grænsen op
til Kongeåen. 17. februar indtog preusserne Kolding, og i marts 1864 drog ca. 30.000 fjendtlige
tropper, overvejende østrigere, op gennem Jylland
og besatte landet indtil Limfjorden. 18. april erobrede preusserne Dybbølskanserne, hvorved danskerne mistede 378 mand og fik såret 910, og over
3500 blev taget til fange. Der var dog ingen fra
Sdr. Bjert blandt de faldne.51 Efter erobringen af
Als havde danskerne ikke anden udvej end at søge
våbenhvile, og det endte med afståelsen af Slesvig,
Holsten og Lauenborg. Egentlig skulle Sdr. Bjert
have været med i det tyske rige, da det fra gammel
tid hørte til Slesvig, men de otte sogne omkring
Kolding forblev i kongeriget Danmark, idet de blev
mageskiftet med nogle af kongens besiddelser sydpå. Sdr. Bjert blev overført til Ribe stift52
Under alt dette er der ikke noget at sige til, at der
ikke skete noget med kirketårnet i Sdr. Bjert. Først
i 1865 blev arbejdet med de nuværende gavle og
spiret genoptaget, og klokkerne kom først på plads
i 1867. Men de karakteristiske jernankre, der tjener
til at holde skalmuren fast til tårnet, må allerede
have været lavet, for de bærer årstallet 1862. Det
kan ses på de fire jernankre over vinduet på billedet på forrige side. Efter skalmuringen stod tårnet
først i de gule mursten53, som det kan ses på ne51

Ifølge kirkebogen. Var det, fordi de var slesvigere, og man
ikke helt stolede på deres loyalitet, så de ikke kom i front?
52
11. jan. 1865 bød Ribes biskop Præst og menighed velkommen til kongeriget og Ribe stift og opfordrede præsten til
at få kirken brandforsikret i Den almindelige Brandforsikring
for Landbygninger i stedet for som tidligere i den for hertugdømmerne Slesvig og Holsten bestående brandforsikringsforening. Det blev den da også, og forsikringen lød på i alt
45.200 kr., fordelt på 16.000 på tårnet, 19.300 på højkirken,
2.300 på apsis, 1800 på sakristiet, 2.200 på våbenhuset og
2000 på ligkapellet. (Afskrift af skrivelsen i præstearkivet).
53
Noter af Helms på Nationalmuseet 1874, afskrevet af Karl
Robert Hansen.
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denstående billede fra omkring 1900. Men det blev
senere hvidkalket, som det er nu.

Det hjalp dog ikke synderligt med skalmuringen. Stenene blev stadig frostsprængt og
måtte skiftes ud igen og igen, og når tårnet blev
kalket, skallede kalken hurtigt af igen. I begyndelsen af 1980’erne var det meget slemt. Hver vinter
blev stenenes overflade frostsprængt, så kalk og
stenrester dryssede ned, og tårnet blev spættet, som
om det havde udslet. Menighedsrådet lod da, efter
at have indhentet ekspertudsagn og ladet et stykke
af muren rense og fugerne udkradse, alle fuger i
flere centimeters dybde udhugge og syd- og vestsiden omfuge. Det havde vist sig, at mørtelen i fugerne var alt for cementholdig til, at fugten kunne
slippe ud, og derfor gik den ud gennem stenene.
Først da kunne tårnet ånde og beholde kalken. For
første gang i mange år.
Da tårnet var
renset for kalk,
fandt man på
vestsiden rester
af et spidsbuevindue, som
endnu kan anes
under kalken
over portalen til
venstre for trekanten. Dette
vindue har tidligere givet aftenlys til tårnrummet, men
måtte tilmures,
da vestportalen
blev lavet. Der blev også fundet spor, der antyder,
at der har været mindre vinduer mod syd og nord i
våbenhuset ligesom i resten af kirken. Ligeledes

kunne man se, at indgangsportalen er forandret
flere gange. Der blev fundet rester af to typer pilastre, de flade søjler, der markerer portalen. Den
inderste er lavet af røde Flensborgsten, mens den
ydre er lavet i gule mursten, og portalen blev gjort
større. 54
Øverst på spiret sidder der et kors og en vindfløj
med årstallene 1823 og 1927. Årstallene hentyder
nok til de årstal,
hvor vindfløjen er
sat op. Der må have
været en vindfløj
med årstallet 1823,
og da denne var
rustet op hundrede
år efter, blev den
erstattet med en ny
i 1927 eller 1928.55
Når den skulle smøres, måtte en mand
åbne et lille vindue
på spirets østside,
hægte en stige op
på krogen på tårnets
spids og kravle op med smørekanden. Det godkender arbejdstilsynet vist ikke i dag.
I 1898 fik kirken et tårnur lavet af den kendte
urmager Bertram Larsen, København; det er ham,
der også har lavet uret på Big Ben. Det kostede den
formidable sum af 2.381,43 kr. Af tilbuddet fremgår det, at dersom der skulle være skive også mod
øst og vest, ville det koste yderligere 232 kr. for
hver skive samt 96,25 kr. til murerarbejde etc. Så
man nøjedes med ur og skive mod syd. I 1946
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skænkede frugtavler Ole Dall, som boede i huset
vest for kirken, uret mod vest, så han også kunne
se, hvad klokken var. Den urskive med viser kostede 1500 kr.
Urværket gik fint indtil vor tid, hvor det i 1998
måtte igennem en hovedreparation hos urmager
Valdemar Jensen fra Nordsjælland
I tårnet hænger der nu tre klokker. Den lille med
påskriften ”Forfærdiget af H. Gamst, København
Anno 1794” er anskaffet i forbindelse med den
store ombygning i 1790’erne under pastor Leth;
den bruges kun ved særlige lejligheder, mens de to
større fra 1842 bruges dagligt. De kan betjenes
med håndkraft eller automatisk, men skal nu betjenes på afstand af arbejdsmiljøhensyn. Den østlige
er forbundet med urværket.
På den største klokke står der: ”F.H.C.Johannsen, Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmd” og ”Christ. Ludv. Janssen, Provst.
1842” og forneden
”Omstøbt paa Frederiksværk af V.
Gamel”. Hvem var
de? Friedrich Heinrich Christian Johannsen var født i
København 1781 og
blev amtmand i Haderslev amt i 1818; i
1828 blev han udnævnt til konferensråd, 1840 blev han
kommandør af Dannebrog, og i 1843 fik han Storkorset af samme.
Han blev afsat af den nye slesvig-holstenske regering i 1848, men genansat i 1849, og året efter udnævnt til gehejmestatsråd. Han var amtmanden, og
det var som sådan, han kom med på klokken og
derfor stadig huskes.
Christian Ludvig Jansen var, som der står på
klokken, provst i Haderslev domsogn. Han var født
i 1778 i København, havde været præst i Vonsbæk
og Starup-Grarup og var præst i Gl. Haderslev fra
1829 til sin død 1854. Domprovst blev han i 1840,
indtil også han blev afsat af slesvig-holstenerne i
1848.
På den anden klokke står der ”Andreas Petersen,
Pastor, Hans Jessen, Anders Nielsen, Kirkeværger.
1842 omstøbt på Frederiksværk af V. Gamel.” De
to klokker er altså omstøbt af ældre klokker samti-

dig, i 1842 af klokkestøberen Victor Gamel, som
havde værksted i Frederiksværk. Det var ikke
usædvanligt.
Der har været klokker i landets kirker fra sidst i
1400 tallet. Men det skete jævnligt, når der var
krig, at kongerne inddrog kirkeklokkerne for at få
malm til at støbe kanoner af, og det var heller ikke
altid, at klokkerne kunne holde til brugen. Således
skriver provsten i regnskabet for 1640: ”Die
Beweis zu liefern, das nicht zu erfragen, wer der
Klocke den Schaden getan” (at levere bevis for, at
man ikke har kunnet få opspurgt, hvem der har
voldt skaden på klokken). Det fandt man aldrig ud
af, og næste år måtte folkene i Bjert med frivillige
bidrag lade den store revnede klokke omstøbe og
give en lille i tilgift. Valdemar Uldall Juhl fortæller
i sin bog om Sdr. Bjert, at der har været en stor
klokke i tårnet med indskriften ”Alt til Guds Ære.
Anno 164156” og en noget mindre uden indskrift og
årstal, og en endnu mindre, der var revnet og bar
indskriften ”Ære være Solens Gud. Jeg Michal
Carl Troschel lavede den 1757”. Desværre oplyser
han ikke, hvor han har den oplysning fra. Troschel
var hofklokkestøber i København og leverede
klokker til mange kirker i landet.

Interessant er det, at der i kirketårnet er bevaret
rester af et gammelt system til at ringe nedefra, så
klokkeren eller degnen ikke behøvede at gå op i
tårnet. Degnen i Bjert boede jo i skolen lige uden
56
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for kirkediget, og det hørte også til hans pligter at
sørge for kirkesang og klokkeringning. Han skulle
bl.a. ”ringe til middag”, og mange degne klarede
det ved at få en af skolens drenge til at sørge for
middagsringningen. Men for at drengene ikke skulle komme galt af sted (et tidligt eksempel på arbejdsmiljøhensyn), fandt en på at sætte nogle trætrisser op i vindeltrappen og på bjælken ud for den
vestlige klokke. Disse trisser og slidspor i murværket viser, at rebet, der var bundet til knebelen, gik
ned gennem vindeltrappen og ud gennem døren, så
drengene kunne stå uden for døren og ringe til
middag. Denne middagsringning ophørte omkring
1900, men trisserne og rebet findes stadig, og rebet
bruges nu som et vakkelvornt gelænder for frygtsomme sjæle, der skal op i kirketårnet57.
I rummet over klokkerne oppe ved uret er der af
opfindsomme håndværkere sat skiferplader fra
tårnbeklædningen op på bjælkerne, skåret ud som
hjerter og med deres indskrifter på. Øverst i spiret
er der en lem, der kan åbnes, når vindfløjen skal
smøres eller repareres. Den dristige blikkenslager
skal så stikke en stige ud gennem åbningen, hefte
den nederst på vindfløjen og kravle op med smørekanden. Så er det med at finde en blikkenslager,
som ikke har højdeskræk! Eller få fat i en lift, der
kan nå helt op til toppen.
På sydsiden af tårnet er der i hjørnet mellem tårn
og kirkecafé indmuret et metalmærke ca. ½ meter
over jorden. Det er Geodætisk institut, der anbringer den slags mærker på bygninger, der formodes
at blive stående, som en slags fikspunkter ved
fremtidige målinger.

Våbenhuset i tårnet
Nederst i tårnet er der et tårnrum, som muligvis
har været en del af kirken, siden det har fået den
smukke krydshvælving. Men da orgelet blev bygget i 1839, blev hvælvingen skjult af orglet. Men
nu, hvor orgelet er flyttet ind i kirken, står den
smukt i det i 2004 etablerede korrum bag det nye
orgel.
Den væg, der adskiller det nuværende våbenhus
fra kirkerummet, er vist nok bygget i 1856, da
rummet nedenunder orgelet blev indrettet til våbenhus, se nedenfor. Men der har været flere ombygninger i våbenhuset. For før gulvet i våbenhuset
blev nylagt i 1991, var det sammensat af tre for-

skellige størrelser fliser, hvoraf nogle var brækkede
eller lå skævt, og der var diverse lappeløsninger
med mursten i kanter og kroge.
Oprindeligt har tårnet været lukket mod vest, for
vestindgangen blev først lavet i 1856. I et brev fra
pastor Andreas Petersen og kirkeværgerne Anders
Nielsen fra Toftedal og Christen N. Lind fra
Skartvedgård af 3. Mai 1854 til de høje Herrer Kirkevisitatorer for Haderslev Provsti siges det, at
man overvejede at lave to indgange, en mod syd og
en mod nord, dér, hvor vinduerne nu er. Men det
gjorde man ikke. ”Vi har hørt den Mening udtalt af
flere forstandige Mænd, saavel i som uden for
Sognet, at een Dør til Indgang i den vestre Endemur sandsynlig ville tage sig bedre ud end een paa
hver Side af Hallen”58, for så kunne vinduerne bevares. Der er ingen tvivl om, at det ser bedre ud,
men ulempen er, at døren vender mod vest, hvor
vinden tiest kommer fra, og døren er ikke særlig
tæt. Men det er selvfølgelig med til at ventilere
kirken. De anslår, at ”Arbeidsløn for alt Muur og
Haandlangerarbeide, nemlig Nedbrydning af Muren, hvor Indgangsdøren til Forhallen skal anbringes, Dørens Indmuring og Søilernes og Frontens
Opførelse efter Fugning, Opførelse af en Skillevæg
med Dørs Indmuring imellem Forhallen og Kirken,
den gamle Indgangsdørs Tilmuring, Gulvets lægning i Forhallen, Væggenes Afpudsning samt hvad
mere fornødent er ved Indretningen” vil koste 40
Rigsdaler. Og de siger om snedkermester Jes Lautrup, at ”da han vist nok besidder Indsigt og Erfaring nok til at gjøre et nøiagtigt Overslag, saa vil
det ogsaa befindes rigtigt med Udførelsen.”
De fremfører også, at hallen, som de kalder den,
kunne bruges som forlængelse af kirken, hvis der
var mange kirkegængere, for så kunne de sætte de
løse bænke op i hallen og åbne den dobbelte svingdør. Disse bænke, som ellers blev sat ind i midtergangen, når der ”var bænke ude”, d.v.s. når der var
så mange kirkegængere, at de faste bænke ikke
slog til, findes stadig, eller også er det deres efterfølgere. For i kirkesynsprotokollen for 1890 står
der, at de nye bænke skal males (det er i forbindelse med vækkelsen, at der er blevet brug for flere,
men om det er de faste bænke eller de løse, er ikke
til at sige). I 1895 og 1906 står der, at der anskaffes
henholdsvis to og fire løse bænke, så der har stadig
været tiltagende brug for ekstra bænke. Et par står i
kirkecafeen, og 2-3 stykker på præstegårdens loft.

57

Se Kirkeavisen juni 1998 og artikel af Bent GammeltoftHansen i Nordslesvigske Museer dec. 1997

58

Afskrift, beskrivelse og overslag i præstearkivet.

23
har måske også været en slags bænk? Alt sand i 20
cm’s tykkelse blev sigtet, men der blev ikke fundet
noget særligt. Så blev der lagt leca-beton som underlag for det nye gulv, og der blev bestilt sten i
samme stil som de gamle. Det tog imidlertid mere
tid at få dem lavet, end vi havde ventet, for brændingen mislykkedes flere gange, så stenene blev
skæve. Da de endelig ankom, var det sidste parti op
til 2 cm. for store og kunne ikke bruges. Den restaurering kom til at strække sig over et halvt år.
I august 1991 blev gulvfliserne taget op, nogle
blev lagt i depot og andre foræret til Den reformerte kirke i Fredericia, som har samme slags gulv og
manglede nogle at supplere med. Da fliserne blev
taget op, viste der sig fire stolperester stående i et
kvadrat med 2-3 meter imellem. Nationalmuseet
sendte to fagfolk for at undersøge, hvad gulvet
gemte. Stolperesterne var de ikke særlig optaget af;
de mente, at det måtte være resterne af et stillads,
som blot var blevet savet af, da gulvet blev lagt.

Det er også muligt. Men stolperne stod ikke lodret i jorden, som stilladser vel ville stå, men skråt,
hvad der fik nogle i menighedsrådet til at overveje,
om det kunne være resterne af en klokkestabel.59 De blev dog aldrig dateret eller gemt,
så det bliver ikke til at finde ud af.
Nationalmuseets folk gravede også et par steder i gruslaget og påviste tilstedeværelsen af en
grav. De fortalte, at det ikke var ualmindeligt, at
børn blev begravet i kirketårnet. Ligeledes mente de at kunne se sporene af en afhugget, muret
bænk langs nordvæggen. Da menighedsrådsformand Verner Møller Ravn aftenen efter gav
sig til at grave lidt mere, viste der sig nogle store flade kampesten ved nordvæggen dér, hvor
den murede bænk skulle have været. Men det
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Da pudsloftet er meget lavt og trykker rummet
noget, overvejede menighedsrådet, om det var muligt at frilægge bjælkerne bag pudsloftet for at få
mere højde på. Men da pudsloftet og forskallingsbrædderne blev taget ned, viste det sig, at bjælkerne er meget uens i tykkelse, og en af dem var rådden i den søndre ende, så den ende måtte fornyes.
Desuden sad de skævt i forhold til rummet, fordi
vinduerne ikke sidder helt lige over for hinanden.
Så det blev besluttet at pudse loftet igen. Det var
under dette arbejde, at det blev besluttet at åbne
den tilmurede dør ind til kirkecafeen.
Før denne restaurering gik trappen op til orgelpulpituret lige bag den søndre yderdør langs vestmuren og drejede mod uret. Den må imidlertid
være blevet flyttet tidligere, for på grundridset af
kirken fra aug. 1886 kan man se, at trappen har
været anbragt lidt længere mod øst, lige vest for
sydvinduet. 105 år senere var trappen imidlertid
blevet så slidt, at trinene var helt udhulede og farlige at gå på, og da vi var nogle stykker, der var rutsjet ned ad den, blev den udskiftet med en ny og
bredere og sikrere trappe, selv om det er lidt trist at
fjerne sådan en gammel trappe, der fortæller sin
historie om mange menneskers kirkegang. Trappen
går nu op ved vinduet langs sydmuren og drejer
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med uret, og det giver en bedre opgang for organist
og kirkekor og de kirkegængere, der ved særlige
lejligheder vil ovenpå.

Inventaret i kirken

På planen fra 1886 kan man også se de tre adskilte balkoner og de to trapper, der på det tidspunkt førte op til sidebalkonerne. De var gemt bag
en væg, som adskilte trapperummet fra kirken, og
man kom til dem ad en dør, der førte ud til midtergangen. Den nordlige trappe var i funktion til 2004,
hvor balkonen blev bygget om, mens den sydlige
blev taget ned først i 1990’erne i forbindelse med
åbningen af døren til kirkecafeen. Rummet blev da
brugt som depotrum for kirkens klapstole og støvsuger og flag. Da trapperummene blev fjernet, kom
de to bænke, som var taget væk ved etableringen af
gangen til kirkecafeen, atter i brug på dette sted.

Det store krucifiks på sydvæggen er kirkens ældste inventar. Det stammer fra midten af 1200-tallet,
de urolige år, hvor brødrene Erik, Abel og Christoffer kæmpede om magten. Erik var først konge
og blev kendt for at lægge skat på plovene, altså en
skat på produktionsapparatet. Det er derfor, han
blev kaldt Plovpenning. Og han krævede, at også
hertugdømmet Slesvig, som Abel regerede over,
skulle betale plovskat til kongen.. De kom i krig,
og i 1247 blev både Kolding, Haderslev og Åbenrå
og Flensborg brændt ned af kongens mænd. Men
Abel tog revanche i 1250 og fik Erik myrdet på
Slien. Så blev han selv konge, og der var fred i
landet i de to år, 1250-52, Abel var konge, indtil
han faldt i et felttog mod friserne 1252. Men netop
under ham kom mange tyske håndværkere og
handlende til Danmark, og måske er det en af dem,
der solgte det store krucifiks til Bjert kirke.

Krucifikset

Det var godt, vi fik det, for kort efter begyndte
en økonomisk nedtur for de danske bønder, og så
er det ikke sikkert, at der var blevet råd til det. Folketallet begyndte at gå nedad. Hvorfor? 1) Klimaet
blev koldere. 2) Rotten kom til Danmark i 1200tallet og med den kom smitsomme sygdomme som
pest. 3) Samtidig begyndte de tyske byer at bygge
større skibe, der med sejl udkonkurrerede de mindre, roede skibe, som bønderne i Bjert sejlede deres
varer af sted i til Haderslev og Kolding, når de selv
ville sælge dem. 4) Og endelig gav kongen privilegier til købstæderne på al handel, fordi han gerne
ville styrke dem, og så måtte bønderne til at klare
sig med landbruget alene.
Krucifikset har oprindelig hængt over korbuen
som et lægmandskrucifiks (se billedet s. 31). Det
hang mellem kor og skib, mellem præst og menighed som en hentydning til, at forhænget til templets
allerhelligste blev flænget ved Jesu død. Selv det
usleste menneske kunne få adgang til det allerhelligste ved at stille sig ind under Kristi kors.
Kristus er skildret som død, men lidelsen er ikke
overdrevet som på senere krucifikser. Det er imidlertid kun figuren og ikke korset, der er gammelt.
Da krucifikset blev undersøgt i 1880, fordi det og
præstetavlen skulle flyttes, fandt man på bagsiden
af korset en inskription malet med hvidt på sort
bund:
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PIIS OMNIA IESUS
Soter meus crucifixus est.

M.I.S. V.E
1630
Det betyder: ”For de fromme er Jesus alt. Min
frelser er blevet korsfæstet.” Bogstaverne MIS hentyder sikkert til sognepræsten i 1630 Magister Johann Schrøder, og V.E. til kirkeværgen. Hvem han
var i 1630, har vi ingen anelse om. Derimod er
årstallet sigende, for det er umiddelbart efter Wallensteins soldaters hærgen 1627-29, hvor det gik
hårdt ud over kirken, så der er ikke noget mærkeligt i, at også korset har trængt til en istandsættelse,
og at menigheden valgte denne indskrift om, at for
de fromme er Jesus alt.
Einar V. Jensen, der undersøgte krucifikset for
Nationalmuseet i 1942, fortæller, at det var faldet
ned og blevet beskadiget i 1880’erne, og derfor fik
det et nyt kors af grantræ. Da det blev restaureret i
1942, fortalte en mand, at hans far, der var karetmager (Erik Mygind?), havde repareret det sidst i
1800-tallet. For at træet ikke skal revne, er hoved
og krop på denne figur som på så mange andre
udhulet. I hovedet er hullet lukket med en træprop,
og i ryggen ind mod korset er der en med en lille
plade dækket åbning, hvori man i 1880 fandt en
lærredspose med nogle rester af en relikvie. Hvor
den pose er i dag, ved vi ikke. Nationalmuseet mener ikke, at det er blevet tilsendt til museet i
1880,60 så måske ligger den stadig i Kristusfiguren.
Nationaltidende skrev i 1880:”Ved at undersøge
Krucifixet fandtes dets Ryg at være hul og tillukket
med et Bræt; men gjennem en lille Aabning kunde
man se, at der indenfor fandtes noget rødt og gult
Tøi. Efter at Dækket med Omhu var fjernet, fandtes
der flere Punge af gult Silketøi, hvis Indhold endnu
er ubekjendt; en Pung var itu, og deri laa, indsvøbt
i rødt Silketøi, et Stykke Benpibe og uden Indpakning en Ryghvirvel, ligesom der ogsaa fandtes flere
Rester af rødt, gult og blaat Silke samt Silkesnore
og Kvaster, et Stykke Egetræ, formentlig fra Frelserens Kors, og en lille kantet, lysebrun Sten. At man
her har et Fund, som stammer fra den katholske
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Tid, og at Benene osv. ere Helgenrelikvier, er hævet
over al Tvivl.”61
Jesusfiguren havde fire lag farve, så også Jesus
har skiftet udseende gennem tiderne, ikke bare i
vore forestillinger, men også i kirkekunsten. Inderst på lændeklædet i fligene fandtes der rester af
rød farve på kridtgrund, mens andet lag var meget
medtaget. Her var kroppen hvidgrå og lændeklædet
synes at have været sort, men det var umuligt at få
blot små stykker frem af den sorte farve, og det var
heller ikke muligt at finde rester af dekomponeret
(nedbrudt) sølv. I tredje lag var hele figuren hvidmalet, hår og skæg brunligt, og på det yderste lag
maling havde figuren en grågullig hudfarve, lændeklædet var lyst gråt, hår og skæg brunt, og tornekronen grøn62. Nu er lændeklædet forgyldt, hvad
der i grunden er forkert. Der var ikke nogen forgyldning ved Jesu korsdød. Kristus skal oprindelig
have båret en guldkrone, men den er forsvundet og
blev senere erstattet af en trækrone, som dog blev
fjernet ved restaureringen i 1946.

Prædikestolen
Kirken fik sin prægtige prædikestol i 1607, hvor
der var højkonjunktur i Danmark, og hvor bønderne tjente godt på at eksportere korn. Prædikestolen
er skåret af billedskæreren Hans Dreyer, som blev
født i Eckernförde 1572 og en tid lang arbejdede på
Haderslev slot. Derfra leverede han altertavler og
prædikestole til de østjyske kirker, indtil Christian
4. blandede sig i Trediveårskrigen og fik ulykkerne
til at vælte ind over landet. Kongens egne lejetropper plyndrede Koldinghus og huserede på egnen,
61
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og Sdr. Bjert kirke blev ødelagt. Kirken mistede sit
blytag, og vinduerne blev slået itu. Efter dem kom
svenskerne og Wallensteins tropper, som brændte
Haderslev slot af og udplyndrede bønderne i to år.

Johannes er skildret som ung mand uden skæg
og står med opadvendt ansigt og højre hånd på

Da der endelig blev fred, lå landet øde hen. Der
var ikke korn til udsæd, heste og køer var væk,
gårde og huse brændt ned, og bønderne kunne ikke
betale deres landgilde. Vi kan af Haderslev provstis
regnskabsbøger se, at der slet ikke kom tiende ind i
1627 og 28, og i 1629 kun det halve af, hvad det
var før krigen.63
Efter disse ødelæggelser var der ikke mere at lave for Hans Dreyer på disse kanter, så han flyttede
til Fyn, hvor han har lavet nogle af sine fornemste
træskærerarbejder i kirken på Holckenhavn gods
ved Nyborg, som Christian 4.s svigermor, Ellen
Marsvin, ejede. Men tilbage i Bjert stod prædikestolen og altertavlen, som havde overlevet krigen.
Denne prædikestol er det tidligst daterede værk fra
hans hånd, i ren renæssancestil, men det er langt
fra et begynderarbejde.
Prædikestolen har syv sider og bærer figurer af
Kristus og de fire evangelister Mattæus, Markus,
Lukas og
Johannes,
hver med
deres symboler: Kristus
løfter højre
hånd velsignende med de
tre fingre og i
venstre hånd
holder han
jordkloden
med korset
som et rigsæble.
Ved siden
af Mattæus
står englen, der holder blækhuset for ham, mens
han skriver. Markus bærer selv blækhuset i en snor
om livet, og løven ligger bag ved ham, fordi hans
evangelium begynder med skildringen af Johannes
Døber i ørkenen. For fødderne af Lukas ser vi koen, fordi det er ham, der fortæller evangeliet om
Jesu fødsel i stalden. Lukas sætter foden på en bog,
idet han ikke blot skrev Lukasevangeliet, men også
Apostlenes Gerninger.
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brystet sammen med ørnen, som er hans dyremærke, idet han begynder sit evangelium i det himmelske, hvor ørnen flyver. Men de fire dyr svarer også
til de fire ansigter på væsenerne i profeten Ezekiels
kaldelse (Ezekiels bog 1, 10).

Prædikestolen er holdt i afdæmpede farver og
blev ligesom døbefonten renoveret eller malet om
1706, 1793, 1914-15 og sidst i 194164, hvor trappen blev fornyet, fløjlskanten fra 1899 fjernet og
læsepulten fornyet med den manende besked til
præsten: ”Nec minuere, nec addere”. ”Du må ikke
trække fra og ikke lægge til, lille præst. Hold dig til
sagen!”
Inden denne renovering blev prædikestolen undersøgt af Nationalmuseets maler Peter Kr. Andersen, idet nogle stykker af stol og himmel blev sendt
til undersøgelse, og museet skriver meget smukt
tilbage 19. juni 1939, at museet ”ikke undlader at
tilbagesende disse Stykker”. Det var da pænt af
dem. Han påviste, at der var tre lag maling på den.
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Yderst en lysegrå og lyseblå samt lidt forgyldning,
dernæst en staffering fra 18.århundrede med brun
farve som undergrund; den var holdt i grå og blå på
større flader og hvid, rød og forgyldning på mindre
flader. ”Denne Staffering kan være samtidig med
en, som blev fjernet paa Altertavlen ved dens
Istandsættelse i 1914-15, for at det oprindelige Lag
kunde blive fremdraget og genfremstillet.”65
Under dette lag fra 18. århundrede fandt han en
oprindelig, delvis staffering på træet, men dens
farver var ret ødelagte. Her var staffering med
guldhår, kødfarve, grønne ornamentkanter, den
indre cirkels kanter forsølvede, mens andre flige
var røde. Der var guld og sølv på rosetter og søjlen
havde hvidt skaft, grønt og guld og sølv. Og Andersen slutter med at sige, at ”det maa antages, at
denne delvise Staffering, som er blevet repareret
paa de undersøgte Dele, vil kunne staa bedst til
Altertavlens Farver, naar blot dennes Sølv, Guld
og Sølvlazurer bliver dæmpet.”
Maleren foreslog altså, at prædikestolen fik sine
oprindelige farver tilbage, hvorved den ville blive
lige så farveprægtig som altertavlen. Men det ville
naturligvis få konsekvenser for døbefonten, fordi
de står lige over for hinanden og ses sammen. Museet skriver, at det må overvejes, om den skal have
helt nye farver. Dette skete imidlertid ikke, for ”efter Arbejdets Iværksættelse paa Stedet meldte der
sig dog hurtigt Betænkeligheder ved at fjerne Stafferingen fra 1793, idet Stolens og Døbefontens,
navnlig førstnævntes, var tiltalende, og efter Samraad med Chr. Axel Jensen besluttedes det derfor
at forblive ved denne Staffering, som nu er genfremdraget og istandsat.”66. Derfor står prædikestol og døbefont med mere afdæmpede farver end
alteret. Det lader alteret få den vægt, det fortjener,
men det respekterer ikke helt prædikestolens oprindelige udseende og slægtskab med alteret.
Arbejdet blev udført i eftersommer-en 1941 af
kirkemaler Einar V. Jensen. Her fik krigen altså
ikke lov til at standse restaureringen af kirken.
Imellem dem er indskriften: ”PRÆDIKE ORDET. HOLD FAST VED HVAD HELLER DET ER
I RET TID ELLER UTID. (2. Tim. 4)”. Og under
Jesus og evangelisterne: ”LYDER EDERS LÆRERE OG FØLGER DEM, THI DE VAAGE OVER
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EDERS SJÆLE (Ebr.
13)”. Og på lydhimlen: ”SEE, IEG
LEGGER MINE ORD
I DIN MU(N)D, SEE,
IEG SETTER DIG
OFFVER FOLKENE
OG KONGERIGER
(Jerem. 1)”.
Under kanten er
der over søjlerne små ansigter, en engel og tre
mænd og tre kvinder, hvor en af dem grangiveligt
ligner Shakespeare.

Under Kristusfiguren står årstallet 1607 samt
nogle initialer D.G.S og P.H, og hvem kan det så
være? Prædikestolen er lavet 1607, og da hed præsten Johan Olufsen Schrøder (nr. 10 på præstetavlen). S’et kan meget vel stå for Schrøder, og D måske for Dominus, herre, og G for en latinsk form
for Johan, Georg. Så er PH sikkert kirkeværgen,
men hvad han har heddet, er der ingen, der ved.
Mellem initialerne er der et våbenskjoldslignende mærke, der enten forestiller en hval, der sprøjter
vand, eller et aks og en kæbeknogle. Det samme
våbenskjold ses også på lydhimlen ovenover. Længe har jeg troet, at det var en hval, der sprøjtede
vand ud af næsehullet, og så ville det være en hentydning til Jonashistorien. Profeten Jonas skulle jo
forkynde for folkene i Ninive, men ville ikke, og
han blev først klogere, da han fik et ophold i hvalens bug. Jesus siger også et sted: ”En ond og utro
slægt kræver tegn, men der skal intet andet tegn
gives den end profeten Jonas’ tegn… Mænd fra
Ninive omvendte sig ved Jonas’ prædiken, men se,
her er mere end Jonas.” (Matt. 12, 39-41) Det ville
da være en passende indskrift på en prædikestol.
Studerer man imidlertid våbenskjoldet oppe på
lydhimlen, som ses på billedet på forrige side, er
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det tydeligt, at det ikke er en hval, men en kæbe
med tænder, som må være et symbol på døden,
mens akset er et symbol på livet og ordet, der skal
sås som sæden og bære megen frugt (Matt. 13, 8).
Imidlertid er der helt omme i krogen nogle andre
initialer, som ser ud til at være lige så gamle, for de
er skåret ind i præstetavlen med samme bogstavtyper. Til venstre blot et S og til højre K.S., og i mid-

ten står der vel HNL med en sløjfe på. Hvem kan
det være? S’erne kunne stå for Schrøder, men
hvorfor gentage det, hvis det er den samme som
DGS? Johann Schrøders kone hed Christine (Kristine?). Men man tog vel kun konen med, hvis
præsteparret havde betalt prædikestolen? HNL
eller NHL, som sidder i midten, må være en lidt
finere person, og sløjfen tyder vel også på det, men
jeg ved ikke, hvem det kan være.
På det runde understykke af prædikestolen står
der ”Renoveret Anno 1706 L J S L:P”, og vi finder
de samme initialer på døbefontens understykke, der
hvælver den modsatte vej. SP kan være kirkeværgen Simon Petersen, men vi ved det ikke.
Oppe på lydhimlen står Christian VII’s initialer,
antagelig fordi lydhimlen blev renoveret 1793 lige-

som døbefonten, men det har næppe kunnet lade
sig gøre at sætte kongens navnetræk op uden at
fjerne et udskåret hoved67. Når jeg ser de andre
hoveder, der er tilbage, bl.a. en mand med et snoet
skæg og en konge med forgyldt skæg og moustache, ville jeg hellere undvære Christian 7. navnetræk.

Prædikestolen blev altså malet i 1793, hvor hele
kirken fik nye farver, jf. indskriften på altertavlen
om at ”Altertavlen, Døbesteenen og Prædicestol”
blev stafferet i 1793. En undersøgelse af den stolestadslåge, som nu står i kirkecafeen, men som
stammer fra skibet, viser, at også stoleværket har
været malet i 1793.68
Under lydhimlen ses Luther-rosen, som er anbragt lige over præstens hoved for at holde ham
fast på en ren luthersk forkyndelse. Men der skal
vist mere til.
Neden under prædikestolen hænger en mægtig
drueklase, der minder om de store drueklaser, spejderne bragte med sig fra det forjættede land (4.
Mos. 13,23). Men den leder også tanken hen på
nadveren og Jesu ord om, at han er den sande vinstok, og ”den, der bliver i mig, bærer megen frugt”
(Joh. 15, 4). Samme symbol finder vi også på døbefonten, der har klare forbindelser til prædikestolen.
Under restaureringen i 1942 fjernede man en
gammel jernstang, der støttede lydhimlen. Den bar
initialerne HNS og årstallet 1811. Lydhimlen blev
hængt op i jernbjælker, ligesom prædikestolen, og
trappen blev udskiftet med en ny.
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Døbefonten

Døbefonten er skåret ud i træ med ranker og ansigter og er syvkantet (det hellige syvtal), mens
lydhimlen over den er fjortenkantet; benene er snoede søjler omkring den øverste halvdel af en klode,
hvis anden halvdel vi finder under prædikestolen,
og kanten er skåret ud og malet med blå og røde
bølgelinier for at symbolisere, at Kristus døber
både med vand og ild, og ilden er et billede på Helligånden, der i pinsen kom over apostlene som tunger af ild (Matt. 3,11 og Apostl. Gern. 2, 3).
Fonten bærer ud over drueklaserne seks englehoveder med vinger, (der mangler altså ét hoved,
men om det har været der eller aldrig har eksisteret,
vides ikke), og syv ovale tekstfelter, som er forsynet med skriftsteder, der taler om dåben. ”Saa
mange som ere døbte af eder, de have iført
Christum, Galat 3”. ”Vi ere begravede med
Christo formedels Daaben i Døden. Rom. 6”.
”Daaben er en god Samvittigheds Pagt med Gud.
1. Petri 3”. ”Lader Eder døbe, saa skulle I annamme den Hellig-Aand. Act.2”. ”Døber dem i
Navnet Faderens, Sønnens og den Hellig Aands.
Matth 28”. ”Hvo, som tror og bliver døbt, Han
skal blive salig. Marc.16”. ”Gud gjorde os salige
ved Igienfødelsens Bad Tit.3”.
Der er tre årstal på døbefonten: I et af skriftfelterne står der 1706 og initialerne LJ og SP ligesom

på prædikestolen. På den runde halvkugle mellem
benene ”renoveret 1757” samt initialerne LJ og SL,
og på de snoede ben årstallet 1792 samt initialerne
OFL, MMS, KV, NPS og HU. Hvem mon det var,
der ikke særligt ydmygt satte deres navne på døbefonten? OFL står givetvis for pastor Oluf Frederik
Leth, nr. 19 på præstetavlen. Nis Pedersen og Hans
(Michelsen) Uldall fra Binderupgård var kirkeværger på den tid, og deres initialer optræder også på
altertavlen, så det er nok dem, der står bag NPS og
HU. Mens det ikke er klart, hvem MMS og KV er.
Oprindelig har døbefonten stået ved indgangen
fra våbenhuset, for de udøbte børn skulle føres ind
i kirken gennem dåben. Det var formentligt sidst i
1700-tallet, hvor kirken undergik store
forandringer, at døbefonten blev flyttet op
i koret og anbragt i
krogen til højre for
døren ud til sakristiet.
Man kan stadig i
væggen se sømmet til
håndklædet. Nu bruges det til lyseslukkeren til alterlysene.
Det var degnen
Mathias Nissen (1783-1808), der gav lov til denne
flytning, hvorved døbefonten kom op i koret og
degnekonen Magdalena fik sin plads flyttet ned til
indgangen. I 1946, da kirken fik centralvarme, og
kakkelovnen, som stod i krogen, hvor fonten nu
står, kom væk, blev fonten flyttet ned til korbuen,
først ud for midtergangen, siden 1964 til sin nuværende placering, hvor menigheden meget bedre kan
følge med i dåben.
Man skulle tro, at fonten er lavet i 1706, som det
første årstal den angiver. Men det er blevet påpeget, at Sdr. Bjert kirkes døbefont minder om fonten
i Nr. Aaby, lavet i 1656; den har også detaljer til
fælles med et epitafium i Sct. Nicolai kirke i Kolding fra samme tid, skåret af en Hans Nielsen fra
Middelfart69. Begge disse værker bærer hans navn,
og fonten i Nr. Aaby har omtrent samme form som
Sdr. Bjert døbefont med en bred glat kant foroven;
den er også kranset af seks eller syv vingede engle,
som minder meget om englene på Sdr. Bjert kirkes
døbefont. Morsomt er det, at billedskæreren på
69
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begge fonte har skåret englene med smalle øjne,
men maleren i Sdr. Bjert har malet øjnene større, så
det sorte går op over øjenlågene.

Inde i fonten er der hele tre dåbsfade: En fornem
malmgryde fra ca. 1400 med støbt lyseholder og
korsformede gennembrud langs randen, en kobber-

kedel af senere dato og et sølvfad, som med tilhørende kande blev taget i brug i påsken 1965. Det
blev betalt ved en indsamling i menigheden samt
overskuddet fra den
da opløste hesteforsikringskasse. De
er udført af sølvsmeden Carl M.
Cohr, Fredericia, og
afløste et andet
dåbsfad af messing.70 Dette er
imidlertid forsvundet, kun kanden er
tilbage.
Det helt gamle
dåbsfad må have
haft en anden fod engang, for på undersiden har det
tre små fødder, som viser, at det har stået på noget,
men hvad det var, ved vi ikke noget om. Det er
meget tungt, og det gjorde ikke så meget, da man i
gammel tid lod vandet blive i fonten fra gang til
gang. Det kunne dåbsbadet godt blive lidt ulækkert
af, navnlig da man dengang døbte børnene med
70
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nedsænkning i vandet. Derfor fastsatte Roskildebispen Lave Urne i 1517 en stor bøde til de kirker,
der forsømte at sætte låg over deres fonte. ”Fontene, der på flere steder plejer at besmittes af hæsligt
kryb og orme, skal holdes rene og ordentlige med
dertil egnede solide låg eller på anden vis.”71 Men
da det blev almindeligt at skifte vand, var det for
besværligt med det tunge dåbsfad, og man brugte
da kobberkedlen, som lettere kunne løftes op.
Lydhimlen har oprindelig hængt meget lavere og
var afbalanceret med en træramme oppe på loftet
fuld af sten, så den let kunne trækkes ned og fungere som låg på fonten. Så ville man også meget bedre kunne se de syv barmfagre og topløse damer på
fontehimlen, måske en slags havfruer og de små
ansigter ved halen af dem.

Øverst oppe ser vi Johannes Døber72 eller en
profet, der bærer fontehimlen med en krog i sit
hovede og en bog i hænderne. Bogen må være
skrevet med usynlig skrift,
for der står ikke noget på
siderne.

Det lille krucifiks
På væggen ved døbefonten
hænger et lille krucifiks med en
sølvplade på bagsiden, der fortæller, at det er et minde over Meta
Christine Jessen, født 1844, død
1863, og Jacobine Constance Jes71
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sen, født 1846 død 1889, begge født i Agtrup som
døtre af gårdmand og kirkeværge Hans Hansen
Jessen og hustru Elisabeth Margaretha. Begge piger er døde som relativt unge, dog ikke i Sdr. Bjert,
og man aner en trist, men ukendt historie bag krucifikset.

Det må være den ændring, der skete i 1857, hvor
maler Jacob Aagaard fra Kolding, som ud over at
dekorere spisestuer på bl.a. Hindsgaul slot malede
fire billeder til tavlen, i midten en nadverscene,
som var en kopi af Leonardo da Vincis nadverbillede fra Milano, og i sidefløjene kopier af Thorvaldsens billeder af apostlene Peter og Paulus75, og

Altertavlen
Kirkens altertavle er fra 1624 og ligesom prædikestolen skåret af Hans Dreyer, kort før Wallensteins tropper lagde Haderslev slot i ruiner og fordrev Hans Dreyer73. Den står nu i sine oprindelige
stærke farver, men dem har den ikke haft altid.

i det lille felt foroven korsfæstelsen. Man kan ane
dem på dette billede fra 1885. I det lille felt på fodstykket var der dengang en forgyldt indskrift: ”Tro,
Haab, Kjerlighed. 1 Cor c.13 v 13”76 Alle disse
billeder forsvandt ved restaureringen 1914-17, og
det var vist ingen skade til. Med sin gråhvide farve
må tavlen have virket mere tung og trist end i dag,
men den kunne ved en eventuel genopmaling ”blive en Pryd for det ret kolde og mørke Kirkerum”,
siger Termansen77. Det må vi give ham ret i.

Altertavlen blev undersøgt for Nationalmuseet af
Niels Termansen forud for en restaurering i 191415.74 Han fastslog, at den havde været overmalet
fire gange, og ”til de to sidste Overmalinger er der
anvendt et Par graa Farvetoner, noget graahvidt
og en Del Forgyldning. Samtidig med en af disse
Overmalinger er alle de Billeder, der fandtes i Felterne malede. Også Kristus paa Korset i Topfeldtet, der ved nærmere Undersøgelse viste sig ikke at
være gammel.”
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Han tilføjer: ”Da Billederne i Hovedfelterne og
Sidefelterne maledes, er saa først saa godt som alt
Maleri paa de gamle Egetræsflader, der stammer
fra tidligere Tider, fjernet. I Sidefelterne fremdroges intet fra tidligere Tider udover ganske faa Rester af oprindelig Kridtgrund. I Hovedfeltet fremdroges nogle Farverester, der baade laa direkte
paa Træet og over de ganske faa Rester, der fandtes af oprindelig Kridtgrund. Disse Farverester
maa sikkert antages at stamme fra et Billede, skønt
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er i Morgen at tage i Øjensyn hos Hr. Aagaard”. (Kolding
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det var umuligt at sige noget om, hvad Billedet har
forestillet. Baade Farverne og det, at de laa baade
paa oprindelig Kridtgrund og direkte paa Træet,
tyder paa, at der paa de gamle Egetræsflager er
malet et Billede i en senere Tid, antagelig samtidig
med Istandsættelsen i 1793.”
Termansen fortæller også, at han fremdrog følgende indskrift på det rammestykke, der løber gennem hele tavlens bredde under hoved- og sidefelterne. Det var skrevet med hvide bogstaver på sort
grund: ”Anno 1793 blev denne Altertavle, Prædicestol og Døbesteen Renoveret. - Da Amtmanden
var Hr. von Mø…ing – Provsten Hr. Consistorialraad I. Cretschmer – Præsten Hr. Oluf Friedrich
Leth – og Kirckeværgerne Nis Pedersen og Hans
Uldall, bemahlt M. Rosendahl, Hadersleben Ao
1793”78. Johann Sigismund von Møsting (17591843) var amtmand i Haderslev 1789-1804, og det
er ham, der siden fik hovedæren for at have bragt
orden i landets bank- og pengevæsen efter statsbankerotten 1813. Så han havde fortjent at få sit
navn på altertavlen i Bjert. Men det kan ikke ses
mere.
Der står, at den både er renoveret og bemalet,
men Termansen mener, at det er sikkert, at den er
helt overmalet. For de indskrifter fra 1. Kor. 11, 28
og 29, hvoraf den ene stadig er på tavlen (se senere), er også kommet til på dette tidspunkt, hvad han
slutter ud fra stavemåde og bogstavernes form.
Imidlertid har han fundet rester af en oprindelig
indskrift på hovedfrisen, som viser, at disse
skriftord også har stået på tavlen før 1793, for ordene ”H…. aff dette Brød oc….K …k” var læselige.

måske ørne ude på sidefløjene, malet knaldrøde
med hvidt næb med guldkant, og nederst hænger to
stykker med
årstallene 1624
og 1915, tavlens
tilblivelsesår og
sidste restaureringsår. Disse
stykker er imidlertid først lavet
i 1915, for på
billedet fra før
1915 mangler de, men Termansen fandt under farvelaget fra 1793 taphuller, udfyldt med fyrretræ, så
de må være blevet fjernet i 1793 eller tidligere. Da
tavlen skulle restaureres i 1914, havde den det ikke
godt. Træværket var meget medtaget, og så godt
som alle limninger og sammenføjninger var sprunget op og forsynet med masser af jernsøm ved senere istandsættelser, fortæller maler Kristian Due i
sin indberetning til Nationalmuseet79. Så man måtte skille tavlen helt ad, stykke for stykke, og fjerne
alle jernsømmene. Næsten alt det gamle træ kunne
repareres og bibeholdes, men hist og her måtte der
limes små stykker på, før tavlen blev samlet igen
efter de gamle spor og sammenføjninger ved lim-

Der er herlige detaljer i denne meget smukke al-

ning, trænagler, messingskruer og søm.

tertavle. Øverst oppe sidder en meget surt udseende
overengel. Lidt længere nede Adam og Eva, der
bly holder armene ind foran brystet. Der er engle
rundt omkring, der er to herlige papegøjer eller
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På det gamle billede fra før restaureringen i
1914-17 (s. 31) kan man se, at altertavlen mangler
toppen. Kristian Due fortæller i sin indberetning, at
en i Bjært boende gammel mand, murer Mads Kehlet, fortalte ham, at han var med til i 1881 at ombygge apsis. Da murerarbejdet var færdigt, og altertavlen skulle sættes på plads, viste det sig, at
hvælvingen over apsis var blevet et par skifter for
lav, og at der altså ikke var plads til altertavlen.
79
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En af tømrerne vidste råd for det; han tog sin sav
og savede den øverste spids af den, og spidsen blev
i stedet sat på det ene sidetopstykke, hvor der
manglede en top. Så kunne tavlen være der. Men
da tavlen blev restaureret i 1915, var den blevet 18
tommer højere, og for at få plads til den måtte man
flytte alterbordet en halv
alen frem i rummet og
altertavlen yderligere en
halv alen frem på bordet,
så tavlen kom en alen
frem i rummet. Desuden
blev der taget fire tommer af alterbordets højde.80 Så kunne den være
der. Med knop.
Men der var andre
smådele, som måtte genskabes efter det, der var
bevaret. Kun de manglende dele under sidefløjene måtte laves uden forbillede, men selvfølgelig så de passede til resten af
tavlen. Man brugte gammelt egetræ, som kunne gå
sammen med den originale tavle; og tavlen blev
afstivet med fyrretræsstykker på bagsiden og jernstænger mellem tavlen og væggen. Så manglede
kun billederne, hvor man ikke ønskede at beholde
maler Aagaards billeder. I oktober 1913 besluttede
menighedsrådet at overdrage til pastor Moes søn,
Andreas Moe, som var kunstmaler, at male nye
alterbilleder. Men det blev ikke ham, der kom til at
male det nye alterbillede, men Niels Skovgaard.
Hvorfor ved jeg ikke. Men det kunne se ud, som
om de kirkelige myndigheder har ønsket en mere
anerkendt kirkemaler.
Niels Termansen skriver i sin indberetning af 30.
juli 1914: ”I Topfeltet er der ikke søgt at fremdrage
oprindeligt Maleri eller Indskrift for ikke at ødelægge det Billede, Kristus paa Korset, som findes
der.” Men i margenen er med anden skrift tilføjet:
”samtidig med Tavlens andre Billeder; ved Istandsættelsen erstattet med Skrift, idet der ønskes Krucifix i Storfeltet.” Det må være tilføjet mellem
1915, hvor restaureringen blev genoptaget, og
1917, hvor Niels Skovgaards billede af Kristus på
korset blev malet og sat i tavlen.
Men restaureringen blev forsinket af udbruddet
af første verdenskrig. Det fremgår af en indskrift
på bagsiden af altertavlen. Den østrigsk-ungarske

tronfølger blev nemlig myrdet 28. juni 1914 i Sarajevo, og sidst i juli erklærede Østrig Serbien krig.
Da Rusland så begyndte at mobilisere, erklærede
Tyskland krig mod Rusland 1. august og 3. august
mod Frankrig, og fra midnat mellem den 4. og 5.
august var Storbritannien også i krig med Tyskland. Europa stod i flammer.
Også her i Danmark blev der frygt og panik.
Ville Danmark kunne holde sig neutralt udenfor
eller blive trukket ind i krigen? Tyskland krævede i
et ultimatum, at Danmark lagde miner ud i bælterne, så England og Rusland ikke kunne sejle den
vej, hvad der ikke ville genere tyskerne, da de kunne komme fra Østersøen ud til Nordsøen gennem
den nyligt åbnede Kielerkanal. Kurserne faldt drastisk på børsen, og folk tog hjem fra ferie med
”paniktogene”, der ”fulde til stuvning befordrede
så at sige alle landets feriegæster hjem, så de under deres nærmeste tag kunne afvente, hvilke nedslag det frygtelige, i horisonten optårnede uvejr
ville bringe.” (Jacob Paludan: Jørgen Stein)81.
Først året efter var krigen gået så meget i stå, at
man måtte indstille sig på, at der ikke kom fred
foreløbig, men Danmark havde klaret at holde sig
uden for krigshandlingerne, og i april 1915 afsluttedes fem års grundlovsforhandlinger, så der kunne
holdes ”fredsvalg” til Folketinget, og junigrundloven blev vedtaget 5. juni 1915. Under de omstændigheder kunne Kristian Due godt gå videre med
restaureringen af Sdr. Bjert altertavle fra den 7.
april og afslutte den 12 dage senere.
På anbefaling af stiftsøvrigheden henvendte menighedsrådet sig til Joakim Skovgaards bror Niels
Skovgaard (1858-1938) for at få ham til at male et
nyt alterbillede, og han blev stillet frit med hensyn
til motivet og valgte da dette korsfæstelsesbillede,
som kostede 1500 kr. Det er et mørkt alterbillede,
for det forestiller Jesu død, efter at han har råbt:
”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”
Landskabet er stadig mørkt af solformørkelsen, og
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skyerne er mørkviolette. Jerusalems huse og byport
kan næsten ikke skimtes, ligesom man ikke kan se,
at der er grønt græs på Golgata, og at Jesus faktisk
er rødhåret. Det opdagede vi først ved en eftermiddagsgudstjeneste i marts måned, hvor solen stod så

til det forrige billede, Leonardo da Vincis nadverbillede. Men menighedsrådet fandt i 1984, at ordene fra 1. Joh. 4, 11: ”Når Gud således elskede os,
er vi skyldige at elske hverandre” passer bedre til
den forkyndelser, der lyder i dag, og til det nuværende korsfæstelsesbillede, og fik konservator Søn-

dergaard fra Nationalmuseet til at male det om.
Dog står fortsættelsen fra 1. Kor. 11, 28 stadig i
feltet over billedet: ”Hvert Menniske skal prøve sig
selff oc æder saa aff dette Brød oc dricke aff denne

lavt, at dens stråler nåede ind på altertavlen. Det er
dog blevet mere synligt, efter at menighedsrådet i
2002 fik elektriker Lund til at sætte spots på altertavlen. Nu ses altertavlens billede meget fint.
Man kan overveje, om dette dystre alterbillede
kun er et udtryk for den vækkelseskristendom, som
var fremherskende i sognet dengang, eller om det
også er et udtryk for tiden? Det er jo malet under
den 1. verdenskrig, hvor tusinder af unge mænd
forblødte i skyttegravene. Verden var i sandhed
solformørket og Kristus meget død og tilsyneladende fraværende!
I sidefelterne står indstiftelsesordene efter den
daværende bibeloversættelse og foroven Joh. 3, 16.
I det lille felt forneden stod indtil 1984 ordene fra
1. Kor. 11,27: ”Thi hvo, som æder oc dricker Herrens legeme og blod uverdelige, hand æder oc
dricker sig selff Dommen”. De ord svarede bedre

Kalck”.
Bag altertavlen står ”Børnealtertavlen”, fem
billeder, malet af en 6. klasse i 1983 under vejledning af lærer Grete Skovlund, til brug ved børneog familiegudstjenester. De kan uden videre sættes
ind i rammen og forestiller jul, påske og pinse.
Farverne er glade og passer fint til den gamle tavles klare farver. Treheden i julestjernen, påskesolen
og Helligåndsluerne viser en fin forståelse for det
lys, Gud har bragt ind i verden.
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”skænket Sdr. Bjert kirke 1922 af Grosserer i Chikago J.J. Dau, født i Bjært 31. December 1845.”
Han var søn af bødker Jens Jepsen Dau og hustru
Anna Kathrine Stormgaard, der i 1854 købte jord
af kirken, hvorpå de året efter byggede Sdr. Bjert
kro.

Alteret

Desuden er kirkens tidligere kirkesanger Verner Schmidt kommet med to forslag til alternative
tavler, der kan sættes ind den gamle ramme. Først
en tavle fra 1999 bygget over historien om vandringen på søen samt kvinden, der rørte Jesu klædedragt og blev helbredt. Dernæst en tavle fra
2001, hvor det er pinseluerne, der fylder tavlen
med liv og glød.

Og sidst, i september 2008 har børn i sognet
lavet en englealtertavle efter samme princip, med
løse tavler, der kan sættes ind i den gamle ramme,
og det har vist sig, at når vi skifter billeder, ser vi
altertavlen meget tydeligere. Billederne taler sammen og belyser hinanden.
Alterstagerne er af malm, gamle og smukke, og
den syvarmede lysestage er, som der står på den,

Alterbordet er kun en trækasse, men dækket af et
brunrødt antependium, som ses på ovenstående
billede, vævet af Hanne Vedel i 1997. Ved samme
lejlighed fik kirken et nyt gulvtæppe inden for alterskranken, da det gamle grønne med stjerner og
kors på, som var tegnet af pastor Karl Robert Hansen og syet af kvinder i sognet i forbindelse med
restaureringen i 194182, var blevet meget slidt. Det
ville ikke kunne tåle at blive taget af og lagt på
igen, og det var nødvendigt at gøre, da gulvet knirkede slemt, når man gik på det under altergangen.
Det gamle tæppe ligger nu i depot på kirkeloftet.
Også knæfaldet og bedeskamlen fik et nyt betræk, idet det gamle betræk af rødt fløjl havde været på siden 1950’erne. Det var blevet lagt på af
møbelpolstrer og senere bedemand Søren Erik Andersen, og da han dengang tog dets forgænger af,
fandt han under det en seddel fra den sadelmager,
som havde lagt det på. Det var et lille hjertesuk om
forskelsbehandling. For når der skulle laves arbejde på kirken, kunne kirkeværgerne og menighedsrådet undertiden være tilbøjelige til at give arbejdet
til de håndværkere, der gik i kirke, frem for dem,
der ikke kom så flittigt. Sukket lød: ”Alt Kirkearbejdet i Sadelmagerfaget, Alterklædet med Guldkors og Silkefryndser paasyet. Knæfaldet polstret
og betrukken med Plyds og Fryndser tilsat. Ligeledes Prædikestol og Bedeskamlen ompolstret og
betrukken med samme Materialer, er udført egenhændig af Sadelmager S.P. Sørensen i Agtrup i sit
25 Aar som Medster i S. Bjært Sogn. Hr. Pastor
Wied, Gaardejer N. Uldall i Agtrup og Gaardejer
L. Lind i Bjært var Kirkeværger. Arbejdet blev indgivet til Lisitation. Jeg blev den heldige, skjøndt
der var Udsigt til at min Kolega Søren Andersen
(Søren Erik Andersens farfar) som 2 Aars Medster
og 1 Aars Svend vilde bleven foretruken da Hand
jo faar Alt det gode Arbejde og jeg maa nøjes med

82

Det vides ikke helt, hvem der syede det, men navne som
Johanne Bengaard, Hilma Nyegaard, Sara Thomsen, Esther
Eeg, Kirstine Falk og Jette Aarøe er nævnt af ældre i sognet.
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det daarlige. Utak er Verdens Løn. Agtrup i September 1899. S.P. Sørensen.”83
Kirken har tre alterduge, som bliver brugt på
skift. Den nyeste er kniplet af Gerda Andersen,
Binderup strand, og givet til kirken i 1999; den
anden er kniplet af Nilsine Kirstine Christiansen,
født Larsen, Åbyhøj, som er døbt, konfirmeret og
viet i kirken og begravet fra kirken. Den fik kirken
i sommeren 1981. Den sidste alterdug er en lang
knipling, som blev købt i 1926 i Marokko af Ellen
Lissner og foræret til kirken i 1994.84

Alterkalken er et meget smukt stykke sølvsmedearbejde, lavet i forgyldt sølv og lueforgyldt inde i
skålen. Midt på stilken er der en ”udposning” med
seks små ansigter, og Trap Danmark siger, at stilken stammer fra renæssancetiden, mens skålen og
den kløverblads-formede fod er udført af Thomas
Lassen, Haderslev, (1759-1830) 86. Der er indgraveret ”Biert Kirches Kelch und Tisch 1796”. På
foden er der nittet tre små figurer, Jesus på korset
og Maria og Johannes, ligesom på oblatæsken.
Oprindelig har kalken fungeret som fælleskalk,
som alle drak af, men da kirken indførte særkalke i
1932, fik man lavet en sølvindsats med hældetud,
så den nu er til at hælde af.

Altersølvet
Af altersølvet er oblatæsken den ældste. Det er
en lille rund sølvæske, med sølvsmedemærket IB,
som vistnok står for sølvsmeden Jens Didrichsen
Buch i Kolding (ca. 1695-1741)85. På låget er der
indgraveret et billede af Jesus på korset med en
skikkelse på hver side. Til venstre står en kvinde
med tildækket hår og foldede hænder, og til højre
en mand med flagrende hår og ser op på Jesus. De
er tegnet med liv i klæderne, og de forestiller sandsynligvis Jesu moder Maria og apostlen Johannes,
ligesom på altertavlen, som nok har hentet sit motiv fra oblatæsken, om end figurerne dér er helt
anderledes stive og naturalistisk fremstillet. Langs
randen af låget er graveret ”Biert Kirches Æske
1740”. Æsken stammer altså fra den tid, hvor Johan Krahe (nr. 16 på præstetavlen) var præst, men
hvem der har købt den til kirken, vides ikke.

Disken, eller
brødtallerkenen,
er ganske flad og
har et Sankt
Georgskors indgraveret i en cirkel med rillet
bund på randen.
Den bærer ikke
Thomas Lassens mærke, men kan godt være af
ham. Men den virker ikke så fornem som kalken.
Sættet er kommet i kirkens eje 1796, da Oluf Frederik Leth var sognepræst og kirken undergik så
store forandringer, men hvis stilken er ældre, rummer den dele af en ældre kalk.
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Kirkeavisen oktober 1994
Se historien om kniplingen i Kirkeavisen oktober 1994.
85
Chr. A. Bøje: Danske guld- og sølvsmedemærker, bind 2,
Politikens forlag 1982. Men der er flere sølvsmede, der har
det mærke.
84
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Trap Danmark 1964, efter Bøje 2, 1855
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Hjemmedåbsfadet blev givet til kirken i 1941 af
Peter Lauritz Lind, Skartvedgård, da han sluttede
sit hverv som kirkeværge gennem mange år. Det
bærer under bunden påskriften ”Skænket af slægten
Lind, Taarbækgaaard 1948” og indvendigt: ”Saa
bliv i mig, da bliver jeg og i Eder. Joh. Ev. Cap. 15
vers 4”. I vor tid, da der stort set ikke er nogen
hjemmefødsler og derfor heller ikke nøddåb i
hjemmene, bruges fadet kun én gang om året ved
indsamling af høstofferet, hvor traditionen er, at
menigheden går bag om alteret og lægger deres
gave i dette fad.
Vinkanden er et nyere arbejde til afløsning af en
messingkande. Den bærer indskriften ”Skænket
Sdr. Bjert Kirke af Anna Magda Christine og Hans
Boisen 1922”, det år, da pastor Otto Moe sluttede
sin tyveårige præstegerning her i sognet. Giverne
ejede og drev Sdr. Bjert Kro & Købmandshandel i
årene 1901-08.
Særkalkene blev indført i 1932, en halv snes år
efter, at den spanske syge havde revet mange bort.
De er altså indført, da Frederik Ebbesen var præst i
sognet, og de blev betalt af menigheden, hvad præstelønningskassens regnskab for det år viser. I 1982
blev der anskaffet flere bægre af samme type, da
antallet af nadvergæster var steget markant.

Hjemmeberettelsessættet, som ligger i pengeskabet i præstegården til brug for hjemmealtergang,
består af en fin lille kalk, en disk og en brødæske
samt et gammelt rundt læderfutteral med sølvspænder. Det er temmelig slidt, men det er jo en
pryd for sådan et sæt, for det viser, at det har været
taget med ud til mange hjemmealtergange igennem
årene. Alterkalken og disken bærer guldsmedemærket CO, som står for Claus Otzen (1723-1806),
der var sølvsmed i Haderslev, fik borgerskab 1753
og var deputeretborger 1760-86. Det vides, at han

Si-skeen er en lille
ske, som skal ligge på
alteret under gudstjenesten, så præsten
kan bruge den til at si
eventuelle korkrester
eller andre urenheder
op af altervinen.87

også har lavet en sygekalk i 1776 til Højrup kirke
ved Gram.
87

Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvor gammel den
er. Sølvsmedemærket kan stå for den københavnske sølvsmed Johan Isbrand (1807-62), men i så fald skulle der også
være et københavnerstempel, og det er der ikke.

Imidlertid er det tydeligt, at der mangler noget.
For som man kan se på billedet af futteralet indvendigt, er dette betydeligt længere end kalken, og
i den ene ende af det rum, hvor kalken skal ligge,

38
er fløjlet lige over kalken gennemvædet af vin og
skubbet lidt ned. Der har givetvis været en sølvflaske til vinen til at sætte oven i kalken med en lille
tut på låget, som det ses i andre hjemmeberettelsessæt, og tutten har skubbet fløjlet ned, så det sidder
som en fast krave. Men låget har åbenbart ikke
været tæt altid, for vinen er sivet ud og har gennemvædet det røde fløjl. Hvor den lille flaske er
blevet af, vides ikke.

Brødæsken, som tydeligt hører til i futteralet,
bærer imidlertid to andre sølvsmedemærker, bogstaverne GBD (det sidste bogstav dog delvis udvisket, så det kan også være et P eller R) samt tre
små kviste. Det venstre mærke minder meget om
Hamburgs mærke med et lille Y mellem portstolperne (billedet gengiver Hamburgs byport). Dette
mærke er fra midten af 1700-tallet, og det ville
passe til resten af sættet. Men det har ikke været
muligt at finde en fortegnelse over Hamburgs sølvsmede og deres stempler.88 Desuden er der i bunden indridset bogstaverne J.C.H., og det er ikke
initialer, vi kender andetstedsfra i kirken. Det kan
ikke være nogen af præsterne, og det passer heller
ikke med de kirkeværger, der var sidst i 1700tallet, men det kan måske være den ædle giver. Det
får vi nok aldrig at vide. Men man skal jo heller
ikke fortælle alle sine hemmeligheder, for så er
man ikke interessant mere.
88

Oplysning af museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou,
Koldinghus museum.

Kistesiden
Over døren til præsteværelset hænger et gråt- og
rødmalet stykke, som rummer så mange spændende detaljer, at det fortjente en restaurering. Det
nederste er forsiden af en gammel klædeskiste, der
er blevet splittet ad og har fået en ny funktion på
grund af de bibelske motiver. Man kan stadig se
det tilstoppede nøglehul over hovedet af Maria
med barnet og i hjørnerne tappene, som har føjet
forside og sider sammen.

Den er så tung, at vi ikke har vovet at tage den
ned, men Niels Termansen, der har undersøgt kistesiden for Nationalmuseet, skriver, at man på
bagsiden kan se spor af låsen og en læddike (et lille
indvendigt tværgående rum, som var anbragt foroven i den ene ende af kisten. Det havde klaplåg og
blev anvendt til at gemme småting i). Kisten har
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haft løs fod, og fodstykket er fæstet til resten af
kistesiden med et bræt, der er sømmet fast bagpå.
Den har været malet tre gange, og de to yderste
farvelag svarer til de to yderste farvelag på altertavlen, før denne blev restaureret i 1914-15, så vi
kan ud fra kistesiden få et indtryk af, hvordan altertavlen så ud, da den var lysegrå. Under disse lag er
der en stærkere farve lige på træet både på kisteforsiden og tilføjelserne, og det må være den farve,
som stykket fik, da det blev hængt op i kirken.89
Det fortæller en spændende historie. Det er nemlig
udformet og hængt op i 1714 af præsten Johann
Christophersen Krahe (1699-1752), idet der på
forsiden ifølge Termansen står ”Anno J.K. A.N.J
1714”. Man kan stadig svagt ane hans initialer i
venstre hjørne. A.N.J. kan være hans kone, der hed
Anna Juul (N er i så fald fejllæsning for M)90. De
har ønsket at lave et epitafium, måske ikke så meget over sig selv, som måske over deres døde børn.
For Anna og Johann Krahe fik fra 1702-19 i alt 13
børn, hvoraf de ti eller elleve dør som små. I 1714,
hvor epitafiet kommer op, har de allerede mistet
fem børn. Så vi kan godt forstå, at de har haft behov for at lave et gravminde over deres døde børn.
De har så fundet denne gamle klædeskiste med de
bibelske motiver frem, splittet den ad og sat den
øverste trekant og de dragelignende sidefløje på for
at give den et mere markant udseende.
Men den kunne være endnu flottere. Topstykket
er lidt skævt og mangler kuglen ligesom tidligere
altertavlen. Og den grå farve udvisker mange af de
oprindelige træk, som den oprindelige bemaling
har fremhævet. Man kan stadig se spor af farverne
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Niels Termansens undersøgelse, afskrift af dokument på
Nationalmuseet ved Karl Robert Hansen
90
Her følger jeg A.Pontoppidan Thyssen: Dansk Præste- og
Sognehistorie, Haderslev stift s. 843, der mener, at Krahes
kone var datter af købmand Hans Jensen Juul og Maria Jørgensdatter, mens Valdemar Uldall Juhl siger, at hun hed
Anna Maria Jespers, men det giver de samme initialer.

på billedet nedenfor af de musicerende engle.
Da kistesiden blev undersøgt i 1914 af Niels
Termansen, rensede han så meget af malingen af i
trekanten, at han kunne læse følgende indskrift:
”Joh. XIV v. 19: Jeg lefver oc I skulde oc lefve.
Hjob XIX. v. 25: Jeg ved, at min Frelsere lefver oc
hand skal herefter opvecke mig af Jorden.” Derefter følger et salmevers.

Under trekanten kommer der et bånd med musicerende engle. En engel mangler, men de fire andre
spiller henholdsvis krumhorn, lut, harpe og gambe,
og det er ganske henrivende at se dette lille orkester spille på datidens instrumenter. 91 Og da kisten
givetvis er ældre end pastor Krahe, er vi sikkert
nogenlunde tilbage til samme tid som instrumenterne på det berømte engleorkester på kalkmalerierne i min barndoms kirke Rynkeby.
Under dét bånd er der fire bibelske billeder mellem fem søjler. De bibelske billeder forestiller fra
venstre mod højre korsfæstelsen, nedtagelsen af
den døde Jesus, gravlæggelsen og opstandelsen. På
korsfæstelsesbilledet ser vi en knælende kvinde ved

korsets fod, velsagtens Maria Magdalene, og to
kvinder, hvor den ene er Maria, Jesu mor, og den
anden Maria, hvis identitet evangelisterne ikke er
helt enige om. Bag dem står to mænd med hovedbeklædning. Det er Josef af Arimatæa med turban
91

Se fotos af alle fire engle i Kirkeavisen juni 1998
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og Nikodemus med en slags nissehue. De står under en bue båret af
to nøgne kvindeskikkelser, der står
bag eller på en trommelignende
firkant.
På billedet af korsnedtagelsen
holder Josef af Arimatæa Jesu legeme, mens en anden mand hejser
ham ned, og to mænd tager imod,
hvoraf den ene er Nikodemus. Også her er der tre kvinder, hvor de to
af dem tager sig af den sørgende
Maria.
På billedet af gravlæggelsen
ser vi i baggrunden Golgata med de tre kors, tre
træer og et stakit om gravhaven. De tre mænd er
igen aktive, og Nikodemus står med salvekrukken
med myrra og aloe, omkring hundrede pund (Joh.
19,39) til at salve det døde legeme med. Her er der
fire kvinder, der ser til, og ved foden af kisten ligger hammeren til at sømme låget fast og kransen til
at smykke kisten.

Endelig ser vi på opstandelsesbilledet den opstandne Jesus med
solen bag sig. Han står på graven
med en dannebrogslignende fane,
et hyppigt opstandelsesmotiv, og
foran ham ligger en sovende soldat,
mens to andre soldater står og ser
undrende på ham.
På søjlerne mellem de fire motiver ser vi en mand med en firkantet
stav, en mand med dolk og vægt, så
kommer i midten Maria, og dernæst
en mand med et lam i hænderne, og
til sidst en mand med en brudt søjle. Maria er, som vi så på side 38
rigtig fin med et stort brusende hår, pibekrave og
en sløjfe på brystet. Men næsen er slået af, og Jesusbarnet mangler sin venstre arm.
Der er næppe tvivl om, at disse motiver skal læses sammen med billedfelterne ved siden af. Manden med staven til venstre for korsfæstelsesbilledet
symboliserer magten, der er stillet over for afmag-
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ten. Sværdet og vægten symboliserer dommen, der
rammer Kristus og os. Midt i feltet står Maria med
Jesusbarnet som repræsentanterne for en helt anden
magt og retfærdighed, der ikke dømmer os, men
frelser os, og til højre for gravlæggelsen ser vi den
gode hyrde, der giver sit liv for os. Længst til højre
står manden med den brudte søjle, der er et symbol
på vores død, ved siden af den opstandne Kristus,
som har besejret døden og dermed giver os og det
sørgende forældrepar håb om en opstandelse hinsides døden.

Christian Nissen Lind, Binderupgård og Andreas
Bengaard, Agtrupskovgård, da der blev indlagt
elektrisk lys. De tre lysekroner hang oprindeligt
over midtergangen, men blev i 1964 flyttet ud over
bænkene, så de kunne lyse ned over salmebøgerne,
og den lille lysekrone kom da ned i skibet nærmest
prædikestolen, da den på grund af sin mindre størrelse ikke dækker udsynet til præsten. På toppen af
den lille krone er der en fugl med løftede vinger. Er
det en due eller fugl Fønix som opstandelsessymbol, jf. ”Solfuglen lig bliver ung du igen” (DS 3)?

Lysekronerne

De moderne lampetter i koret og på sidepulpiturerne stammer fra 1974. Spotlamperne på altertavlen kom først til i 2002 som en gave fra ABelectric.
Før de store sydvinduer kom til i 1790’erne, var
kirken som de fleste middelalderkirker meget mørk
indvendig. Vinduerne var små, og kirken kun oplyst af stearinlys. Den lille krone nærmest prædikestolen fra 1700-tallet hang oprindeligt i koret som
lyskilde for præsten og degnen, som var dem, der
kunne læse. Men også på dette punkt har kirken
ændret sig meget. Da de store vinduer blev lavet i
slutningen af 1700-tallet, vældede lyset ind i kirken, og siden blev stearinlysene afløst af petroleumslamper, som kan
ses på billedet fra 1885
side 32; de sørgelige
rester af dem befinder
sig stadig på kirkeloftet.
De tre store lysekroner med de fine små
mandshoveder skænket
til kirken i 1919 af kirkeværgen Laurits Lind,
Bjertgård og menighedsrådsmedlemmerne

Degnestolen og nadverprotokollen
I korets nordside står den gamle degnestol med
skuffe beregnet til opbevaring af salmebog og protokol over indskrevne nadvergæster. Men den er
flyttet noget rundt. Den har i min tid stået dels i
korets sydside og dels i krogen under prædikestolen.
Protokollen over nadvergæster har været ført
gennem mange år. På landsarkivet i Åbenrå findes
der i hvert fald fem kommunionsbøger dækkende
perioden 1745-63, 1776-1814, 1814-45, 1846-67
og 1881-9592. I præstegårdsarkivet findes der en
fortegnelse over antallet af nadvergæster fra 1815
til 1896. Det må være en udskrift fra disse bøger.
Her kan man se, at tallet i begyndelsen af århundredet ligger på lidt over 1000 om året og stiger
92

Kilde: Liber Daticus s. 208. Ifølge den blev den sidste
kommunionsbog indleveret til landsarkivet i Viborg 19. november 1936, men den og de ældre er i 1944 overført til
landsarkivet i Åbenrå på nær bogen 1867-81 (mail 4. juli
2008).
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jævnt op igennem århundredet med spring, hvor
der kommer en ny præst til sognet. Det største
spring kommer fra 1888 (1858 nadvergæster) til
1889 (2694), og det er i forbindelse med den store
vækkelse 1889. Det kulminerer i
1891 med 3085 nadvergæster, et
tal, der først bliver nået igen efter
1980, da det blev almindeligt for
de fleste at gå til alters hver søndag, og hvor kirkekoret trofast
kommer ned og går til alters og
tæller godt med i antallet af nadvergæster.
Den nuværende protokol er
taget i brug i 1895, da pastor
Wied var præst og førstelærer
Hans Andersen Bogh, BjertBinderup skole, var degn og kirkesanger. Den opbevares nu i det brandsikre pengeskab i sakristiet og føres hver søndag af kirkesanger eller graver.

Med grundloven 1849 blev der religionsfrihed,
og så var der ikke mere grund til at kende de forsømmelige, der ikke opfyldte ”deres kristenpligt”
at gå til alters to gange om året. Men man beholdt
indskrivningen, dels af praktiske grunde, men vel
også for at ”hindre de formastelige”, der levede ”i
åbenbar synd” i at besmitte ”det rene nadverbord”
ved at modtage sakramentet sammen med ”de sande troende”. 93 I dette udsnit fra nadverprotokollen
kan vi blandt andre se den markante missionsmand
Jens Madsen fra Binderup
Vesterskov, som efter
gende altid besvarede
stens amen efter prædinen med et højt amen, og
så kunne præsten høre på
styrken i Jens Madsens
amen, om han bifaldt prædikenen eller ej. Var det en
god prædiken, lød hans amen højt og fuldtonende,
men hvis Jens Madsen ikke syntes om prædikenen,
så var hans amen mere spagt, som et ”Herre, forbarm dig over ham!”
Fra 1903 angiver protokollen blot antallet af

Det var ved enevældens indførelse, at kongemagten prøvede at skabe orden i forholdene omkring skriftemål og nadver, idet de havde været
noget rodede siden reformationens afskaffelse af
den katolske kirkes kirketugt. I kirkeritualet fra
1685 blev det pålagt degnene, at de ”under skriftemålet skulle være til stede i kirken for ved navn og
dag at indtegne dem, der har skriftet, i en dertil
forordnet bog, på det at man kan kende de forsømmelige og vide, hvor meget brød og vin der
behøves ved altergangen.” De, der var indtegnet,
skulle så møde fastende til nadveren om søndagen
for at modtage sakramentet ”værdigt og ret” og få
del i syndernes forladelse ved Jesu legeme og blod.

nadvergæster, og optællingen blev lettere efter
1932, da kirken fik særkalke, for nu kunne degnen
blot nøjes med at tælle de brugte bægre. Men protokollerne er interessante, for de viser lidt om de
skiftende traditioner omkring altergangen, bl.a.
hvor få der set med nutidens øjne gik til alters, selv
når kirken var stopfuld. Vi har desværre ikke antallet af kirkegængere, selv om det kunne have været
interessant, kun antallet af nadvergæster, og de to
har langt fra altid fulgtes ad.
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På bagsiden af degnestolen er der malet en flot
palet med pensel og en stok med lærred bundet om
spidsen, og her har malersvend P.J. Zøe skrevet:
”P.J. Zøe. Malersvend 8. Sebt. 1892”. Kirken blev
nemlig kalket og malet indvendig i 1892. I kirkesynsprotokollen står der for 24. juni 1891: ”Kirkens Vægge, som ikke blot er ujævne, men også
smudsige, de blive at glatte. Ved samme Lejlighed
aabnes de smaa Vinduer mod nord… Hele Kirken
hvidtes indvendig… Stolene efterses, og under dem
anbringes Hylder til Hatte, hvorefter de ligesom
Pulpituret males med en lys Træfarve.”. Det blev
altså først gjort i løbet af sommeren 1892, og det er
ved afslutningen af det, at malersvend Zøe har malet sin flotte palet, godt gemt væk, da degnestolen
står med ryggen ind mod væggen oppe i koret.

Men rundt om paletten har senere tiders håndværkere med blyant foreviget deres indsats. Nederst på
paletten står: ”Gulvene rensede. S. Andersen, Maler i Sdr. (Bjært 12/8 1932)” (Det i parentesen er
siden forsvundet, da malingen havde løsnet sig og
stedet er blevet repareret.) Det var malermester
Sofus Andersen, der døde pludseligt som kun 42årig i januar 1939. Han malede gulvene for en pris
af 252,80 kr.

Kirkebænkene
I middelalderens kirker var der kun murede
bænke langs væggene til de gamle og svagelige.
De øvrige kirkegængere stod op og gik lidt rundt.
Så var det nok også lettere at holde varmen i de
kolde kirker. Og så kunne man også bedre snakke
med hinanden. I bevarede prædikener klager præsterne ofte over, at menigheden snakker sammen
under gudstjenesten, og hvem ved, måske var det
samme fænomen, der fik Paulus til at skrive i 1.
Korinterbrev kap. 14, at kvinderne skulle tie i forsamlingerne. Sådan er det stadig i den jødiske synagoge. Dér taler man også livligt med hinanden
under gudstjenesten, indtil klokken ringer, når der
skal bedes. Hvornår der kom træbænke i kirkerne

til alle, ved jeg ikke, men det var vel efter reformationen, hvor prædikenerne blev længere.
Og så opstod problemet med, hvem der skulle
sidde hvor. Det har tit knebet med den kristelige
ydmyghed, når der skulle fordeles pladser, selv om
Jesus havde sagt, at man skulle sætte sig på de nederste ved gæstebud. Folk ville placeres efter rang
og pengepung, og det kunne give problemer. I
1680 udarbejdede man derfor i Sdr. Bjert et stoleregister: ”Anno 1680 den 1. December have vi efterskrevne 12 Mand i Præstens Nærværelse været
tilsammens, udnævnte og opledte i Biert Kirke efter
høje Myndigheds Befaling, og overladt et Stolestade stridige og ustridige, og givet Rigtighed på
Mands- og Kvindestole, så vidt vi efter vores Påkrævelse går og given kunne, på det formuelig den
store Strid og Klammeri i Kirken engang maatte
nedlægges, og således Staderne i hver Stol, som
følger:…” 94
Det har været muntert! Og så følger navnene på
alle de mænd, der havde en stolestade, og nummeret på deres stol i kirken. Kvinderne har vel haft
bænkene i kvindesiden lige overfor deres ægtemænd, eller fædre for ugifte kvinders vedkommende. De ”Fornembste” havde plads yderst mod midtergangen og de ”ringeste” længst ud mod ydermuren” (for dér trækker det koldt ned fra vinduerne).
Så blev der ro omkring pladserne, og stolestaderne gik som regel i arv og fulgte gården eller
huset, hvad man kan se af stoleregisteret fra 1789.
Et morsomt eksempel på de faste stolepladser er, at
præsten i Inventariet fra 1777 har fået tildelt frie
stolestader, ”saaledes Nr. 12 paa den sydlige Side
en lukket Kirkestol til hans Frue, og forskellige
andre mer en Eenmands-Stole: Nr. 15 paa den
sydlige Side og Nr. 22 paa den nordlige Side en
Eenmands-Stol til hans Tjenestefolk og maaske
flere, som mig paa nuværende Tidspunkt ikke er
tilstrækkeligt bekendt. Yderligere en fri Begravelsesplads til sig og sin Frue, og saa længe han er i
Embede, til sine Børn.” 95 Først med vækkelserne
blev der opbrud i det, om end under protest, hvis en
94

Anført efter Valdemar Uldall Juhl: Sdr. Bjert sogn s. 155
På Kolding stadsarkiv ligger i mappe A7229 afskrift af
”Inventarium af gammelt, Kirken i BIERT i Haderslev Provsti
og dens Tienere, bestaaende af Genstande, Midler, Gods,
Ejendom og Indbo efter Kongl. Allerhøjeste Befaling, givet
paa Gottorp den 21. Juli 1763, efter vedtaget Skema, med vor
bedste Vidende og Samvittighed. (Copie af den 1777 .d. 12
Sept, Haderslev opbevarede Inventarium)” Her pkt. III,13
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ny kirkegænger satte sig på en mands faste plads.
Så sent som i 1940’erne var der en gårdmand, der
viste folk væk, hvis de satte sig på hans plads. Og
da de tre pulpiturer blev bygget sammen til ét omkring 1970, for at kirkekoret kunne være der oppe,
var der en gårdmand fra Agtrup, som holdt op med
at gå i kirke, fordi hans plads var forsvundet. Selvfølgelig er der stadig folk, der har deres ”faste”
pladser, men der er ingen, der kunne drømme om
at vise andre væk, hvis de har sat sig der, hvor man
plejer at sidde. En morsom detalje er, at en i menigheden stadig har en lille taburet stående fast i
kirken til benene, fordi bænkene er højere end hendes ben, så hun ikke kan nå gulvet. En overgang
var der to, der havde deres egen lille taburet.
Oppe på kirkeloftet kan man se nogle bænkegavle, som er
enklere end
dem, vi har i
dag, deriblandt denne
låge med nr.
17 fra nogle
endnu ældre
bænke, fra
dengang da
man købte sin
faste plads i
kirken. Den er
vist også nu
kommet op på
kirkeloftet til
de øvrige gamle ting og viser, hvordan
kirkens bænke førhen har været malede.
De nuværende bænke blev lavet i 1880’erne96,
og da blev de gamle nummererede lukkede stole
solgt på auktion. Indtil 1945 var der også bænke i
koret, og i pastor Ebbesens tid kom præstefamilien
gerne ind gennem præsteværelset og satte sig oppe
i koret, lidt for sig selv.
Men de høje gavle hindrer i høj grad folk nede
bagved i at se, og i funktionalismens tidsalder, i
1930’erne, var der forslag om at ændre bænkene. I
1937 begyndte menighedsrådet at drøfte en istandsættelse af kirken. I menighedsrådsprotokollen for
96

Kirkesynsprotokollen 13. juni 1889: ”De ny bænke malet”.
Men det kan måske også være de løse bænke, som blev anskaffet, fordi der kom så mange i kirke i forbindelse med den
store vækkelse.

17. aug. 1937 står der: ”Man drøftede et Forslag
fra Arkitekt Ernst Petersen, Kolding, om Maling af
Kirkestolene og en eventuel Forandring af Stolegavlene. Der var i Menighedsrådet Flertal for, at
Stolegavlene ændres, og at disse og Stolestaderne
males i Overensstemmelse med de forelagte Forslag, som nu indsendes til Ministeriets Approbation.” Det fik de imidlertid ikke lov til af Kirkeministeriet, og så gik sagen i sig selv igen. Men på
lokalhistorisk arkiv i Kolding findes arkitekt Petersens forslag til nye stolegavle, hvoraf det fremgår,
at han simpelthen ville skære den øverste trekant
med kuglerne af, hvad jeg også tit har haft lyst til.
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Imidlertid vedtog menighedsrådet i marts 1938 at
anmode kirkeværgen om så vidt muligt at sørge
for, at kirkestolene blev malet, så kirken kun skulle
være lukket fra 25. april 1938 til Store bededag.
Men heller ikke det skete, for vi kan se bag på degnestolen, at det først skete i 1941. Til højre for paletten står der: ” Maler N. Lund og Søn Malet Kirken, Bænke og mere”. Og oppe til venstre for paletten står der ”Maler C. Jacobi, Kolding 1941.” Jacobi var svend hos maler Lund.
Hvorfor varede det tre år? Fordi man ikke ville
nøjes med bænkene. I 1938 og 39 foregår der forhandlinger med Nationalmuseet om restaurering af
prædikestolen, døbefonten og krucifikset. Nationalmuseet fik tilsendt nogle stykker af prædikestolen og trak de gamle farver frem. I juli 1939 beder
menighedsrådet Nationalmuseet give en beskrivelse af, hvordan arbejdet skal gøres, og komme med
et overslag over omkostningerne. For man ville
gerne være færdig inden vinter. Svaret fra Nationalmuseet bliver først oplæst december 1940! Det
er ikke kun i vore dage, at det kan tage lang tid, når
der skal forhandles med de kirkelige myndigheder.
Men igen var det den store verdens begivenheder,
der spillede ind. Den anden verdenskrig brød ud i
september 1939, og Danmark blev besat den 9.
97

Se Kirkeavisen oktober-november 1987

45
april 1940. Kirkeministeriet havde andet at tænke
på end bænkene i Sdr. Bjert kirke.
Februar 1941 besluttede rådet at få arbejdet med
prædikestol, døbefont og krucifiks påbegyndt hurtigst muligt; det skete i sommeren 1941, og 14.
oktober tog rådet afsked med kirkemaler Ejner V.
Jensen og hans medhjælpere. Så først da kunne de
gå i gang med bænkene. Ved mødet 14. oktober
1941 blev det også vedtaget at fjerne stolestaderne
i koret med undtagelse af den bagerste, at hæve
flisegulvet med en sten, at lade bræddegulvet male
som fliser, og at lade stolegavlene være uforandrede. Bræddegulvet blev imidlertid ikke malet som
fliser. Bænkene blev malet med en tung brun farve,
og sådan så de ud indtil september 1987, hvor de
igen fik nye farver, denne gang ved kirkemaler
Ring Hansen.
Da måtte vi igen sande, at der er grænser for,
hvad et menighedsråd må bestemme. Kirkemaleren
satte nogle farver af ud fra farveskalaen i altertavlen. Vi var nogle, som syntes, at det var tunge og
grumsede farver, slet ikke lysere og lettere, som vi
havde forestillet os, men det blev, som han ville,
selv om han på begæring kom med ét forslag til,
ikke meget anderledes, og det kostede os en grusom masse penge. Malermester Henning Lagoni og
hans folk udførte arbejdet og havde store problemer med at få bladguldet på knopperne til at tørre,
hvorfor de ikke lyser så fint mere, som da de var
nyistandsatte.
I 1985 fik kirken messinglysestager til at sætte i
bænkegavlene ved særlige lejligheder. De kan også
bruges som blomstervaser.

Det stod i mange år i hans hjem og gik siden i arv
til hans søn, kaptajn Carl Marius Nielsen.

Omkring 1937, da denne sejlede som styrmand,
tog han det med om bord og gav det nye master,
ræer og en klyverbom samt en helt ny rigning98, og
da han blev pensioneret i 1960, restaurerede han
modellen igen, så den blev rigget helt nøjagtigt,
som skibet havde været. Hans hustru var datter af
den tidligere mejeribestyrer Back, der gennem et
halvt århundrede ledede mejeriet i Sdr. Bjert, og
ved et besøg i sognet i 1965 tilbød han modellen til
menighedsrådet som kirkeskib, og den blev hængt
op i kirken 5. maj 1968. Takkelagen er siden blevet
restaureret igen i 1988, da den var blevet beskadiget, da skibet blev taget ned i forbindelse med, at
bænkene skulle males. Der er mange fine detaljer
på skibet, som ikke kan ses nede fra bænkene,
f.eks. en redningsbåd med årer, vandtønde og ror.

Midt i 1990’erne, hvor der både var et levende
musikmiljø med både børnekor og et stort voksenkor i Sdr. Bjert, blev de fem øverste bænke i kirken
skruet af og gjort fast med umbracoskruer, så de
rimeligt let kan fjernes ved kirkekoncerter og børnegudstjenester, hvor der skal være plads til mange
optrædende.

Kirkeskibene
Kirken har to kirkeskibe. Skibet ud for
præstetavlerne er en nøjagtig model af den tremastede bark Jonas Risting. Det er 90 cm. langt og 90
cm. højt, og det er bygget om bord 1876-77 af den
da 20-årige matros Carl Johs. Nielsen; det overlevede skibets senere forlis i den mexicanske bugt,
eftersom Carl Johs. Nielsen var blevet syg i London inden da og måtte gå fra borde med sit skib.

Skibet i koret, tremasteren Aron, er skåret 192829 af sømandshjemsbestyrer og tidligere sømand
Lars Poulsen, Odense. Det var ikke færdigbygget
ved Lars Poulsens død. Det blev det først, da barnebarnet Olaf Poulsen ønskede et kirkeskib til ophængning i den nyindrettede sømandskirke i Bal98

Oplyst i brev af 27. aug. 1967 til pastor Refshauge.
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timore. Det blev så rigget færdigt af skibsfører Peter Frandsen i Odense og sendt til USA, hvor det
fungerede som kirkeskib 1956-7699. Det er derfor,
det også fører amerikansk flag. Da denne kirke
blev nedlagt i 1976, blev skibet skænket til Sdr.
Bjert kirke, fordi sømandspræstens hustru, Rigmor
Poulsen, født Bogh, stammede fra gården Thors i
Binderup. Så det har krydset Atlanten to gange,
dog pænt indpakket. Det blev hængt op pinsedag 6.
juni 1976, og ved den lejlighed blev der indlagt et
skibspapir i skroget.100

se blomsterornamentet, som blev fotograferet i
1991, til venstre for teksten på billedet side 9.
Indtil ombygningen af orgelet omkring 1970
havde kirken tre balkoner med adgang ad to trapper
bagest i kirken samt fra våbenhuset. Men disse
balkoner blev bygget sammen til én i 1973, da kirken havde fået et børnekor, og balkonen fik det
smukt slyngede forløb, som ses på billedet her,
tegnet af arkitekt Christian Ingwersen. Man beholdt trappehuset mod nord, mens trappehuset mod
syd blev depotrum.

Men skibet har stadig en uro i sig, det vil gerne
dreje sig mod syd i stedet for at sejle mod øst. Om
det skyldes, at det er et berejst skib, der har prøvet
søen og vindene og længes tilbage til havet, eller at
det kun er hængt op i én krog, må den enkelte
dømme.

Orgelet og balkonen
Præcist hvornår kirken fik sine balkoner, er ikke
klart. Men det fortælles, at loftet og pulpituret blev
malet i 1676 og forsynet med en mængde skriftsteder, så da må der i hvert fald have været én balkon,
måske som helt ny. Måske var det en rest af denne
udsmykning, vi fik et lille glimt af i 1991, da den

tilmurede dør mellem kirkecafeen og kirken blev
åbnet, og vi kunne se en stump bjælke med et
blomsterornament på.
Det er nok også den bjælke, som tømrer Jørgen
Vang havde fortalt mig, at han havde set i 1970, da
de byggede balkonen om. I hvert fald dukkede den
op i 2004, da pulpituret blev taget ned, og ligger nu
i kapellet med sin indskrift af salme 148. Man kan
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Henning Thalund: Kirkeskibe i Haderslev stift, Haderslev
stift 1999 s. 69-71

Balkonerne var dengang hængt op i jernstænger,
som gik op på kirkeloftet, hvor de var gjort fast.
Imidlertid viste det sig ved ombygningen, at den
sydlige balkon var sunket 5-10 cm., fordi jernstængerne havde strakt sig. Håndværkerne satte da
en stolpe og en donkraft under balkonen, løsnede
skruerne og hejsede balkonen op på plads og fik
skruerne strammet.
Da donkraften blev fjernet, stod tømrer Jørgen
Vang under balkonen og holdt
stolpen. Men med ét lød der et
brag, fordi jernstængerne ikke
kunne bære vægten, og balkonen faldt ned på stolpen igen,
som nu bar hele vægten af balkonen. Havde han fået flyttet
stolpen, var han blevet dræbt.
Men den knækkede jernstang
faldt ned og borede et hul i trægulvet, og man kan
stadig se det lille firkantede stykke træ, der er sat
ind for at reparere hullet i gulvet, lige til højre for
lysglobussen.
Den nuværende balkon er udformet af arkitekt
Mogens Svenning og står på kraftige stolper. Hvor
den gamle balkon buede ind mod orglet, buer den
nye ud i rummet, så organisten både kan se kirkekoret og høre menigheden. Den rækker lidt længere
ud i kirken end de gamle balkoner, og desværre har
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man ændret farvesætningen fra bænkenes brunrødt
til grå, fordi man mente, at kobberpibernes farve
ikke matchede med farven på balustraden. Derfor
virker balkonen nu tungere og tristere end før.
Kirkens nuværende orgel er fra 2004 og er på 20
stemmer fordelt på 1234 orgelpiber og er bygget af
orgelbygger Carl-August Bruhn og hans medarbejdere fra P.G. Andersen & Bruhn i Terkelsbøl. Facaden er tegnet af arkitekt Mogens Svenning fra
arkitektfirmaet Birk & Svenning i Horsens. Det
afløste et udmærket orgel, som ses her med kirkens
nuværende organist Birgit Jepsen på bænken.
Det var på 14 stemmer fra 1839 af Andreas Ohrt
fra Gram samt en lille klokke, der kunne ringe, når
vi sang ”Det kimer nu til julefest”. Så blev det juleaften. Det rummede en del gamle piber, som
klinger meget smukt, også nogle, som har samme
karakteristiske form med ”gevind” som på orgelet i
Slotskirken i København. Den blev bygget på omtrent samme tid af Marcussen og Reuter i Aabenraa101 og blev beskadiget under branden nytårsnat
for nogle år siden. Men placeringen inde i tårnrummet var uheldig, for klangen kom ikke rigtigt
ud, og organisten havde svært ved at høre menigheden, for slet ikke at tale om, at det var umuligt
for organisten at lede kirkekoret fra den placering.
Det var grunden til, at kirkens børnekor har haft
korledere det meste af tiden, som kunne være
sammen med børnene. Dette orgel blev efter forslag fra domorganist Svend Prip og Haderslev stift
solgt for 175.000 kr. til Vejstrup kirke, som er
bygget samtidig med orgelet, og dér kommer det
helt anderledes til sin ret.
Om dette orgel var det første orgel i kirken, vides
ikke. For der var piber i det, som var ældre, lavet
omkring 1700, men de kan stamme fra en anden
kirke. For man genbrugte tidligere ofte piber fra
ældre orgler. Vi ved således, at orgelbyggeren i
Bredebro og Vester Vedsted genbrugte piber fra et
gammelt orgel i Ribe Domkirke. Så det er muligt,
at de ældste piber i orgelet i Sdr. Bjert også stammede fra dette orgel.
Omkring 1970 overvejede menighedsrådet stærkt
at købe et nyt orgel og tog tilbud ind helt fra Norge, men det endte heldigvis med en restaurering og
tilføjelse af nogle stemmer. De stemmer får de
nu glæde af i Vejstrup.
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I forbindelse med ombygningen fjernede man de
to trapperum, der i sin tid førte op til de to sidebalkoner. Derved vandt man plads til de to bænke, der
i sin tid var blevet fjernet, da sidegangen og døren
ud til kirkecafeen var blevet etableret. Til gengæld
indrettede man to skabe bagest i kirken, der hvor
de små bænke havde stået, som var et yndet opholdssted for eventuelle kirkegængere, der ligesom
Nikodemus gerne ville se og høre, men ikke ses.
Men da den nye balkon er ført længere ind i kirken,
er der fortsat en del bænke inde i halvmørket under
balkonen.
Da arbejdet var færdigt, blev der, som traditionen byder, skrevet med fed tømrerblyant bagest på
et af loftsbrædderne: ”Dette pulpitur er udført af
tømrerlærling Jakob Barslund og tømrersvend
Morten Thue Nielsen oktober 2004”.

Præstetavlerne
Den venstre præstetavle er sandsynligvis lavet i
1800-tallet, og den nyeste i begyndelsen af 1900tallet. Ved kirkesynet 17. juni 1886 omtales nemlig
”Tavlen med præsterækker” (i ental), så på det
tidspunkt fandtes kun én. En mand har fortalt mig,
at hans far havde lavet den anden. Men den har
haft en forgænger i 1700-tallet, se s. 50.
Egentlig burde præsterne ikke mindes inde i
kirken. Så betydningsfulde er vi heller ikke, og vor
Herre siger, at vi blot skal kalde os ”unyttige tjenere, der kun har gjort, hvad vi skulle” (Luk. 17,10).
Kirken skal kun fortælle om Vor Herre. Men måske er tavlerne alligevel gode nok, for de fortæller
om nogle af de præster, der var med til at forkynde
evangeliet før en selv, og det er måske godt nok,
hvis en præst skulle blive så selvoptaget, at han
tror, at det hele afhænger af ham. Nej, én sår, og en
anden høster, og sådan har det været gennem alle
årene. Historien om præsterne fortælles senere i
dette hefte.
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Reolerne
Da vi begyndte med minikonfirmander i 1993,
opstod behovet for en reol til børnenes sangbøger
oppe i koret, for en salmebog er alt for tyk og har
alt for mange numre til små 3.klassere, som ikke
læser så godt endnu. Reolen skulle samtidig stå
sådan, at korsangerne ved koncerter ikke lænede
sig op ad kalkmaleriet. Den nuværende reol er lavet af tømrer Olaf Jensen. Reolen ved lysgloben til
børnebibler er også lavet af ham og kom til omkring 2000.

Læsepulten

Nummertavlerne
De nuværende nummertavler stammer tilbage fra
udskiftningen af bænkene i 1880’erne, men skiltene med numrene og søndagenes navne blev nymalet i 1980’erne.

Lysglobussen
Denne
blev anskaffet
i 1990’erne. I
begyndelsen
var der nogen
skepsis i sognet, for var
det ikke
temmelig
katolsk at gå
ind i en kirke
og tænde lys? Men brugen har vist, at det er en god
ide. Der er nu altid lys i den, når kirken er åben, og
ofte brænder der lys i stagen, som viser, at der har
været nogen i kirken og holdt deres egen andagt.
Også ved begravelser er der tit tændt lys i stagen,
og i forbindelse med børnegudstjenester var det et
afholdt led, når børnene skulle tænde lys for dem,
de ønskede, at Gud skulle tænke kærligt på.

Hvor gammel
den er, skal jeg
ikke kunne sige,
måske fra slutningen af 1800
tallet. Den kunne bruges ved
messefald102.
Den stod upåagtet i et hjørne,
men blev igen
taget i brug, da
vi flyttede den
første læsning
fra alteret ned i
korbuen og lod
nogle fra menigheden læse den sidste læsning, udgangslæsningen. Så kunne de, der hører dårligt,
både se og høre den læsende. Desuden bruges den
nu også af kirkesangeren og de forældre, der beder
forældrebønnen.

Indsamlingsbøsserne
I våbenhuset er der tre indsamlingsbøsser, en
gammel, der sidder på en stolpe støbt ned i gulvet,
og to nye, som kan stilles frem, når der er indsamling. De nye er fra 1941103, mens den gamle er i
hvert fald 250 år gammel. Den er nemlig nævnt i
en gammel inventarfortegnelse104 fra 1770’erne.
Dog er stolpen af nyere dato, idet den er lavet af
Carl Erik Refshauge engang i 1960’erne.

102

Skriver Karl Robert Hansen. Men har der nogensinde
været messefald i Sdr. Bjert siden 1880’erne? Jeg tvivler.
Men i vakancen, inden Tine Illum kom, blev der faktisk holdt
degnegudstjenester i kirken, og pulten fik sin rigtige funktion.
103
Menighedsrådets forhandlingsprotokol af 26. 5. 1941.
104
Se side 54
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I min præstetid lå de årlige indsamlinger på godt
og vel 20.000 kr., hvoraf halvdelen kom ind ved
høstofferet. Men sådan har det ikke altid været. I
1922 står der i menighedsrådets protokol: ”Da der
i Kirkebøssen i Aaret 1922 kun var indkommet meget lidt, udsættes Juleuddelingen til Julen 1923.”
Næste år var det ikke bedre, for 6. dec. 1923 hedder det: ”I hele Aaret var kun indkommet 1 Kr. 65
Øre. Juleuddelingen udsættes.”
Når vi nu ved, at kirken var helt fuld hver søndag, og at Bjertboerne var velstående og gavmilde,
kan det kun betyde, at
pengene blev lagt
andre steder, måske i
menighedshuset. For
det var til sognets
fattige, at der blev
samlet ind i fattigbøssen, og dem kendte
de, for de arbejdede
for dem, og så var det
måske sjovere at samle ind til de fattige
børn i Afrika.

Inventar på kirkeloftet
Oppe på kirkeloftet
er der en samling af
ældre ting fra kirken,
som ikke mere bruges. Her kan man
finde en gammel
nummertavle, som er
morsom ved, at den
har formalede rubrikker, og tallene skal
skubbes ind fra siden.
Den fortæller om en
tid, hvor salmevalget
var langt fastere end i
dag. Kingos salmebog
var ikke opbygget
systematisk ud fra
trosbekendelsen, som Den danske salmebog er.
Salmerne var fordelt på de enkelte helligdage, og
det betød, at man stort set sang de samme salmer
rundt om i landet en given søndag.
Men derudover var der salmer til særlige lejligheder, således også en salme, der skulle synges, når
en kvinde kom i kirke første gang efter en fødsel.

Ifølge kirkeritualet af 1685 skulle kirkegangskonen møde i god tid til gudstjenesten, men blive i
våbenhuset, indtil præsten, stående lige inden for
kirkedøren (!), holdt en kort tale til hende om den
tak, hun skyldte Gud, og det ansvar, hun havde for
sit barn. Efter talen bad han Fadervor, hvorpå han
sagde: ”Gå ind med fred i Guds menighed at ofre
din Gud lov og tak, han, som har gjort vel imod
dig. Han styrke dig fremdeles til sjæl og legeme og
lade denne din indgang nu og altid være velsignet
for hans ansigt. Amen.”
Så gik de ind i kirken, og så sang menigheden
f.eks. salme nr. 556 i Evangelisk-Christelig Salmebog fra 1799 med de manende vers af Birgitte
Boye, bearbejdet af Hans Wilhelm Riber:
Gud, du lod snart mig glemme
min vaandefulde Nød.
Hvor liflig var den Stemme:
Et Menneske er fød!
O! det har Arveret
til Herlighedens rige.
O Haab for uden Lige!
hvad glemmes ei ved det?
Giv, at jeg Klogskab vinder
Til heldig Barnetugt!
I Himlen da jeg finder
Min Møies rige Frugt.
Jeg raaber fra min Grav,
Naar jeg staar på med Ære:
”See! her er jeg, o Herre!
Og de, som du mig gav!”
Hvad gjorde man så, hvis barnet døde ved fødslen, som det tit skete? Ja, i Roskilde Konvents
Salmebog fra 1855 var der anført et alternativt vers
til ovenstående. Det lød:
Og græder end mit Øie
for Moderhjertets Nød
Og maa jeg dybt mig bøie,
Fordi mit Barn er død:
Den Haand, som nu mig slog,
Jeg dog med Suk vil ære,
Dit Navn høilovet være,
O Gud, du gav og tog!
Her på tavlen er det nr. 557, der er anført, det er
også fra Evangelisk-christelig Psalmebog, og da
den salmebog kun blev brugt under pastor Jens
Walther 1824-40, må tavlen altså også være blevet
brugt på den tid. Nr. 557 sagde bl.a.:
3. Du elske vore Smaa
End før de Lyset saae;
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Du fryder Quindens Hierte,
Snart glemmer hun sin Smerte.
Miskundelige Herre!
Dig ske Lov, Priis og Ære!
4. Giv nu, at rettelig
Mit Levned priser dig,
Og mine Børn maae lære,
Dig stedse troe at være,
Indtil vi Alle sammen
Hist see dit Aasyn! Amen.
Oppe på loftet befinder sig også det læderetui
med indstemplede ornamenter, som alterkalken blev opbevaret i,
før kirken fik sit pengeskab. Da jeg kom til
Bjert i 1980, tog graveren Svend Pedersen den
med hjem hver søndag
og gemte den under sin
seng.
Desuden kan vi også
se den kørestol, som
præsten kunne sætte op
i sin hestevogn, når han skulle ud at køre, og de
orgelpiber og manualet, som blev udskiftet i 1970.
Nogle af piberne er slemt bulede, da et stillads væltede ned over dem. Der er gamle pulpitur- og bænkegavle, gamle lamper, og kassen, som ved hjælp
af sten afbalancerede døbefonthimlen, så den var
let at trække op og ned. Der er en majstang og blyplader fra taget med årstal og kirkeværgers navne
på, samt et gipshoved af en mand med overskæg.
Hvem det er, og hvor den kommer fra, har jeg ikke
kunnet få opklaret.
Det mest interessante på loftet er lysskjoldene,
som kun findes bevaret få steder i landet. De
stammer fra en skik, man kaldte begravelseslysoffer. Den bestod i, at velhavende familier i forbindelse med en begravelse skænkede kirken et par
alterlys med drejede træstager til. Lysene blev først
brugt hjemme på gården, når den døde lå i åben
kiste, dernæst i forbindelse med udsyngningen, og
nogle steder blev de ført foran ligtoget til kirken,
hvor de blev anbragt på alteret under gudstjenesten.
Efter begravelsen kunne kirken beholde alterlysene
og stagerne til fremtidige handlinger. Der var jo
ikke kirkeskat dengang, så kirken skulle have nogle
af sine udgifter dækket i naturalier.

På et billede af kirken indvendig fra omkring
1885 (se s. 32) kan man se, at der står 4 eller 6 af
disse træstager på alteret ved siden af de store messingstager, og fire af stagerne kan også ses på nedenstående foto.
Men nogle familier også fik lavet
blikskjolde, der
blev sat fast på lysene med remme.
Disse skilte bar den
dødes navn og data,
ofte to forskellige,
et med fødslen og
et med dødsdatoerne. Nogle gange
blev skjoldene taget
hjem igen til gården
som et minde, men
andre gange forblev de i kirken sammen med lysene, og det er en samling af disse skjolde, som nu
findes på kirkeloftet.
Denne skik går langt tilbage. I hof- og adelskredse har den været brugt i middelalderen, men den
ebber ud kort efter 1900. De skjolde, vi har i Sdr.
Bjert, er alle fra sidst i 1800-tallet. At også denne
skik kunne udarte, fremgår af et responsum udsendt af biskop Niels Jespersen på Fyn i 1566, hvor
han legaliserer den fortsatte brug af offerlys ved
adelsbegravelser, men tilføjer: ..”aleneste er dog
raadeligt, at heri rammes behørig Maade og ej at
gjøres paa Kap og forfængelig Ære, hvoraf GUD
fortørnes kan. Thi bedst er Maade udi alle Tingest.
Og skal samme Lys blive siden i Kirken og ej til
anden Brug forvandles. ..”105
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Anført efter S.Ellkier-Pedersen: Offerlys og mindeskjolde,
særtryk af Vejle Amts Årbog 1981 s. 9
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Christian 5. satte i sin begravelsesforordning fra
1682 bom for overdådighed ved at befale, at det
alene var tilladt at ofre et par alterlys til kirken. Det
var nok kun de mere velhavende, der brugte skikken, men siden kom den også undertiden i brug i
de lavere samfundsklasser.
Skjoldene er 22-30 cm. høje og 14-18 cm brede,
og langs kanten er der loddet formpressede palmegrene på med en sløjfe forneden. Øverst på skjoldfladen er påsat en trekantet stjerne, hvori Guds øje
ser på de levende. Indskriften på skjoldet er malet,
og et par af dem, de hvide, er emaljerede.

Forsvundet inventar
I Nationalmuseets arkiver findes der en indberetning fra pastor Oluf Frederik Leth, som var præst i
Sdr. Bjert 1784-1827. Han har den 16. november
1808 indberettet følgende til kommissionen til opbevaring af nordiske oldsager: ”Es ist vorhanden
in Biert Kirche 1 Crucifix und 1 Marien-Bild mit 2
Thüren…” (Der findes i Bjert kirke 1 krucifiks og
1 Mariabillede med 2 døre.)106

Krucifikset har vi stadig, men Mariabilledet med
de to døre kender vi ikke noget til. De to døre angiver velsagtens, at Mariabilledet har været anbragt
i et skab, der kunne åbnes og lukkes, ligesom altertavler tidligere blev lukket i fastetiden
Hvor det er blevet af, er der ingen, der ved. Måske hænger Mariabilledet på et eller andet museum
med skiltet ”ukendt oprindelse”, for dem har man
nogle af. Skabet er vel gået til, selv om det på det
tidspunkt må have været mindst 300 år gammelt.
Hvem der har foranlediget, at det blev taget ned,
ved vi heller ikke, men pastor Leths efterfølger
Jens Kragh Walther, der var sognepræst i Sdr. Bjert
1827-40, var kendt som en tilhænger af rationalismen, og det kan meget vel tænkes, at han som oplysningsmand har fundet, at et Maria-alter var et
levn fra den katolske tid, og derfor skulle væk. Så
106

Kopi i præstegårdens arkiv, F VIII. 13. Indeholder også
oversigt over gravhøje i sognet. Findes oversat på Kolding
stadsarkiv.

hvem ved, måske er det gået op i flammer i præstegårdens kakkelovn. Når ideerne hersker, må
historiske minder vige.
Hvor mon det har hængt? Pastor Ebbe Ebbesen
skriver i sin inventarfortegnelse fra 1777 (se senere), at Mariabilledet hænger til højre for krucifikset, som dengang hang over triumfbuen, altså mellem krucifiks og prædikestolshimmel, med mindre
det er set fra Jesus’ side, så det hænger mod nord,
Som regel hang den slags sidealtre på triumfvæggen til højre eller venstre for korbuen. Og da prædikestolen nok har stået, hvor den står, siden den
kom op i 1608, gætter jeg på, at det har hængt på
den nordlige side, der, hvor det lille kors over døbefonten hænger. Det var også kvindesiden i kirken. I det hjørne stod der ganske vist en stor kakkelovn sidst i 1800-tallet, og det kan være, da den
blev sat op, at Mariabilledet gik op i luer. 107 108
Valdemar Uldall fortæller i sin bog, at den gamle
klingpung med stok skulle findes på loftet.109 Den
blev brugt ved indsamlinger, hvor degnen efter
sønderjysk skik gik langs stoleraderne for at samle

ind til de fattige eller til skoleløn. Endnu efter 1900
er den blevet brugt ved den lovbefalede indsamling
til Bibelselskabet nytårsdag. Den er set i 1950’erne110 og siden forsvundet.
En gammel regnskabsbog fortæller: ”Kirken i
Biert har en Brudekrans i Forvaring hos Præsten.
Saa ofte den laanes ud, skal Kirkeværgerne tage
imod Pengene for den og lægge dem frem ved
Regnskabet, saaledes at naar Kransen bruges indensogns, skal de give 2 sk 1 og udensogns 4 sk 1.
Tilligemed skal Kirkeværgerne indestaa for, at
107

Se foto s. 27.
Kirkeavisen oktober 1994. Når man banker på kalken på
væggen til venstre for det lille krucifiks, lyder det hult på et
stykke af væggen lige i den rigtige højde, så man kunne
overveje, om der skulle gemme sig en niche inde bagved.
Men det lyder også hult andre steder, så måske er det blot
kalklaget, der har lettet.
109
Sønder Bjært sogn s. 154
110
Oplysning af Carl Erik Refshauge
108
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dersom nogen ødelægger samme Krans, han da
lader den gøre i Stand igen.”111 Desværre fortæller
optegnelsen ikke, hvornår denne krans fandtes.

I præstegårdsarkivet er der kopi af en gammel
inventarfortegnelse skrevet på tysk. Originalen må
være på landsarkivet i Åbenrå,112 og efter håndskriften at dømme, sammenholdt med kirkebøgernes håndskrifter, skønner jeg, at den er skrevet af
Peter Nicolaus Kleist, som var præst i Sdr. Bjert
1745-75 og altså lidt ældre end en tilsvarende inventarfortegnelse fra 1777, som Uldall Juhl har
afskrevet og oversat, for den er lavet af pastor Ebbe
Ebbesen113. De rummer næsten de samme oplysninger, og de er interessante, fordi de viser, hvad
kirken ejede i sidste halvdel af 1700-tallet, og der
er adskillige ting i den, som ikke mere findes. Kleists fortegnelse anfører:
Til Kirken hører følgende bevægelige Ejendele
og disse er:
a) en forgyldt sølv kalk med tilhørende disk i et
lederfutteral (det må være alterkalken; den bærer
ganske vist årstallet 1796, men den kan være ældre,
eller dele af den, og først have fået sin indskrift i
1796. Trap Danmark skriver, at stilken er renæssance, og det ville passe med dens eksistens
omkr.1770),
b) en sølvæske, som hører dertil (det må være
brødæsken fra 1740),
c) en lille, meget tynd sølvkalk og disk i et gammelt læderfutteral (det er nok hjemmeberettelsessættet eller dets forgænger).
d) en dito tinkalk og disk 114 (findes ikke mere.
Den nuværende tinkalk har jeg købt i 1980’erne for
ikke at være nødt til at tage den gamle sølvkalk

med ud til spejdergudstjenester og for at have to
kalke til børne- og familiegudstjenester).
e) Peter Palladius’ alterbog med sølvbeslag
(findes ikke mere),
f) en op til 100 år gammel messehagel af rødt
fløjl (findes ikke mere),
g) en linneds messeskjorte (findes ikke mere).
h) en alterdug og håndklæde ved døbefonten,
meget forfalden (findes ikke mere),
i) et op til 100 år gammel antependium (Altarkleid) af fløjl (findes måske ikke mere. Der var
et rødt fløjlsantependium på alteret, indtil vi fik det
nye vævede i 1997. Det ligger nu i depot på kirkeloftet, mener jeg.)
k) et metalbækken i døbefonten (Taufstein), i god
stand (Det må være den gamle malmkumme, og så
har kobberkedlen næppe været sat i endnu, når den
ikke nævnes),
l) et trækrucifiks, (det store gamle, som nu hænger på sydvæggen; dengang hang det på sin oprindelige plads over triumfbuen).
m) en metallampe hængende midt i kirkehuset
(den lille lysekrone nærmest prædikestolen)
n) 4 timeglas på prædikestolen, hvis overdel er
overtrukket med rødt stof og frynser115, (findes ikke
mere)
o) to metallysestager på alteret, (de gamle messingstager, bruges stadig)
p) to forfaldne trælysestager dito, (der står nogle
på loftet, men hvilke der er så gamle, ved jeg ikke)
p) (der er to punkter p) en med jern beslået lille
fattigkasse stående på alteret, (vel den indsamlingsbøsse, der nu står i våbenhuset).
q) en træskrin i kirken116 og 2 skamler, overtrukket med læder og rødt stof, (findes ikke.)
r) en brudebænk, som præsten også bruger i
skriftestolen117. (findes ikke)
s) et Mariabillede af træ og et malet af dommedag, et dito med udhuggede billeder, (forsvundet).
Indskudt over linien: en tavle med fortegnelse
af navnene på de tidligere præster. (Findes ikke,
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115
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Einer V. Jensen skriver i en indberetning til Nationalmuseet juli 1942, at der på orgelpulpituret er
opsat to låger fra skibets stolestader, nu noget afkortede i højden. Jeg er kun bekendt med den ene
af dem, den med nr. 17, som har hængt på pulpituret, men vist nu er i Kirkecafeen, se s. 44.

Papirer i præstearkivet
for der hentede Solveig Lissner nogle kopier i forbindelse
med sin opgave om det gamle våbenhus.
113
På Kolding stadsarkiv ligger i mappe A 7229 afskrift af
”Inventarium af gammelt, Kirken i BIERT i Haderslev Provsti
og dens Tienere, bestaaende af Genstande, Midler, Gods,
Ejendom og Indbo efter Kongl. Allerhøjeste Befaling, givet
paa Gottorp den 21. Juli 1763, efter vedtaget Skema, med vor
bedste Vidende og Samvittighed. (Copie af den 1777.d. 12.
Sept., Haderslev opbevarede Inventarium). Kopi af de to
første sider i præstegårdsarkivet.
114
Ebbesen tilføjer ”til samme brug”.

Ebbesen skriver, at de er i dårlig stand.
Ebbesen skriver, at det står tomt ved siden af degnens
stol.
117
Ebbesen skriver: ”I Sakristiet en Bænk, hvorpaa Præsten
plejer at sidde under Skriftemaalet, derunder en Skammel,
overtrukken med Læder, ligeledes Træbænke, hvorpaa Skriftebørnene plejer at sidde under Skriftemaalet, og en Jernovn
samt Jernrør, Døre og Ildtang. Den om Vinteren nødvendige
Fyring til Sakristiet besørger Juraterne (kirkeværgerne) med
en eller to Ender Træ, ligesom det er nødvendigt, hvad der
bliver dem godtgjort ved Kirkeregnskabet fra Kirken.” (punkt
13)
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for den ældste nuværende præstetavle er ikke så
gammel, sandsynligvis fra 1880’erne, hvor bænke
og nummertavle blev skiftet ud. Men den har altså
haft en forgænger)
t) i skolen 2 gamle borde samt 3 bænke (findes
ikke mere)
u) en Ligbåre, en mindre dito, sådan i stand, en
gammel forfalden dito. (findes ikke mere)118
v) i skolen en forfalden jernovn, (findes ikke mere)
x) i sakristiet en dito med lille rør og tilhørende
døre og røgkanal (Feuergang) (findes ikke mere)
y) en lang stige ved Jurato (det er kirkeværgen).
Der hang en lang, meget tung træstige på nordsiden
af kirken under et halvtag til omkring 1990. Da den
aldrig blev brugt og taget krævede stadig vedligeholdelse, vedtog menighedsrådet at afskaffe den
engang i 1990’erne).
z) ”Taufzeug… haltet die Kirche nicht, Leichkasten haltet der …. …. nie gratis”. (Meningen med
denne oplysning forstår jeg ikke helt. Måske den
ærede læser kan opklare det. Se under z ovenfor,
men der mangler lidt til venstre).
Ellers …. vi ikke andet end bøger.
En folio, et arkivskab i Pastoratet” 119(kan det
mon være det gamle skab på loftet af præstegården,

118

Ebbesen skriver, at kirken har tre ligbårer i temmelig god
stand, og en gammel forfalden dito. Så en må være forsvundet.
119
Ebbesen skriver: ”I Præstegaard befinder sig et malet
Kirkeskab, hvori Kirkesagerne, som Kalk, Kirkeforordninger
og Dokumenter, Manuskripter og ogsaa tilbagestaaende
Kirkebøger bliver sikkert opbevaret. (pkt. 16)

eller er det en afløser??). Og så følger de bøger,
som embedet har ejet, og det er vist mindre interessant i denne omgang. Dog kunne det se ud til, at
embedet på det tidspunkt har 3 kirkebøger: ”3.
Bierte Kirchenbuch, dito von geborenen e.a., dito
gegenwärtiges alter in Folio.“ Hvordan skal det
forstås?
Den første kirkebog var begyndt i 1699 og var
udskrevet i 1746, men Krahes håndskrift standser
allerede i 1744, hvorefter en anden håndskrift tager
over, og det er ikke hans efterfølgers, Kleists håndskrift. Hvem førte kirkebøgerne efter Krahe? Er det
en nabopræst? Bogen standser på side 90, og så er
der et hul på 14 år, før der igen føres kirkebog i
Bjert, en bog, som er autoriseret i Haderslev 10.
oktober 1762 af amtmand Fridrich von Klingenberg og provst J. Lorenzen. Men Kleist har måske
syntes, at en ny kirkebog var for dyr, og har derfor
undladt at købe en ny. I hvert fald har han ikke haft
travlt, for den første indførsel af en dåb sker først
trekvart år senere, 21. juni 1763.
Hvis det er Kleist, der har skrevet denne inventarfortegnelse, så var der ikke tre kirkebøger i hans
tid, højst to. Tretallet før Bierte Kirchenbuch må
så, så vidt jeg kan forstå det, være udtryk for punkt
3 blandt bøgerne. Når han så omtaler ”dito von

geborenen e(t) a(liqui), dito gegenwärtiges alter in
Folio”, kan det måske forstås sådan, at han er begyndt at skrive en om fødslerne og andet, altså den
anden kirkebog også i folio. Altså er inventarfortegnelsen skrevet mellem 1763 og hans afgang i
1775.
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Kirkegården
Sdr. Bjert kirkegård har garanteret ikke altid
været så velholdt, som den er i vore dage. For i
middelalderen var kirkegårdene ikke de prydhaver,
de er i dag. Græsset groede frit, og husdyr gik ofte
på kirkegårdene og græssede. Det har sikkert også
været tilfældet på Sdr. Bjert kirkegård.
Vi ved imidlertid,
at stendiget omkring kirkegården er
flere hund-rede år
gammelt, idet der
ved lågen mod nord
står årstallet 1725
samt bogstaverne
NP på en af stenene, og de bogstaver
er sikkert kirkeværgens initialer. Men
stenen kan være
genbrugt fra et tidligere kirkedige.

velstand og fred? I så fald har højen med Prinsessebøgene ligget lige uden for kirkegården. Hvis
man antager, at dette stykke er lagt til, vil kirken
være anbragt sådan på kirkegården, at de to diagonaler fra SV-hjørnet til NØ, og fra SØ til NV,
krydser hinanden lige, hvor alteret står. Jeg ved, at
der andre kirkegårde, hvor kirkens placering på
kirkegården ikke er tilfældig. Således er kirken i
Gesten lagt sådan, at diagonalerne krydser lige der,
hvor døbefonten i gamle dage stod inden for døren.
Det ligner en tanke. Kirken lå lidt midt på kirkegården.

På et billede af kirken fra 1892120 kan man se, at
der er et risgærde vest for kirken.
Har kirkegården altid haft den størrelse, den har
nu, eller er den blevet udvidet, efterhånden som
befolkningen voksede? Oprindelig gik kirkegården
mod syd kun til den brede gang, der går østpå fra
lågen ud til parkeringspladsen, altså lige nord om
kirkeskolen, som ses på billedet s. 17. Men i
1920’erne, da kirkeskolen blev revet ned, blev kirkegården udvidet til sin nuværende størrelse mod
syd. Det kan tydeligt ses som en udvidelse på kortet..
Der er én anden ting, der falder i øjnene, når man
ser på planen over kirkegården. De ældste afdelinger omkring kirken er ikke særlig regelmæssige.
De peger praktisk nok frem mod lågerne. Men der
er én lang, helt lige gang, som går øst-vest nord for
kirken, og gravstederne nord for denne er næsten
alle af yngre dato. Det store gamle gravsted for
præster og degne samt gravstederne for de store
gårde i sognet ligger syd for denne gang, i den
gamle del af kirkegården. Kan det tænkes, at området mellem norddiget og denne gang er en tidligere
udvidelse, måske fra 1725, som stenen ved nordlågen antyder, kommet til netop i den periode, hvor
indbyggertallet i Danmark stiger sammen med øget

Først i 1800-tallet begyndte den danske regering
at indføre reformer på kirkegårdsområdet, og påbød, at man skulle beplante kirkegårdene og lave
hække og gange, så de levende kunne gå på promenade blandt de døde, og nogle steder fik præsten
bønderne til at sætte kors på hver grav.121 Nogle af
de ældste gravminder på Bjert kirkegård ligger på
den store præste- og degnegravplads oppe i østenden af kirkegården, og de læselige af dem går
netop tilbage til først i 1800-tallet.
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I den nordlige del af Slesvig foregik der ligeledes
reguleringer af kirkegårdene først i 1800-tallet.
Biskop Tage Christian Müller i Ribe søgte at presse en regulering af kirkegårdene igennem med forhøjelse af kirkedigerne, så kvæget ikke kunne hoppe over, indstilling af lågerne, så de faldt i af sig
selv, og en planering. Hver ejendom i sognet fik
anvist sin egen gravplads. Biskop Müller henviser
netop til Tørning Len, som Sdr. Bjert hørte til, som
et sted, hvor man havde gjort det. Men kancelliet
svarede, at det kunne man ikke pålægge kirkeejerne, så det måtte løses ad frivillig vej122

På højen i kirkens nordvestlige hjørne står som
sagt en gruppe høje bøgetræer, som kaldes Prinsessebøgene. Det er lidt svært at se, hvor mange træer
der egentlig er, da nogle af stammerne er vokset
sammen og et par stykker er faldet i stormvejr og
savet af. Måske har der været ni eller ti.
Hvorfor de kaldes Prinsessebøgene, har det ikke
været muligt at finde ud af. Men der må være en
grund til, at de hedder, som de gør. De var der
næppe i 1864, hvor spiret var taget ned, og der stod
en klokkestabel på højen, så måske er de opkaldt
efter Christian 9.s tre døtre, Alexandra, Dagmar og
Thyra. På ovenstående billede af kirken, som bedømt ud fra frimærket på postkortet er fra 1907,123
kan man se, at træerne allerede da er ret store, som
halvdelen af kirketårnet, så måske er de plantet i
1867, hvor Christian 9. og dronning Louise fejrede
sølvbryllup. For Christian 9. kendte sognet, og
sognet kendte ham, idet han i 1848 havde ligget i
garnison i længere tid på Binderupgård og dermed
kendte Troels Uldall.
Omkring 2000 skønnede graver Poul Madsen, at
der snart var for få pladser tilbage. Der måtte tæn122
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kes på en udvidelse, og menighedsrådet tog på studietur og fandt frem til, at man ønskede en kirkegårdsudvidelse, der ikke var helt så regelret som
den nuværende med mange små bede pænt på række. Man ville gerne have en stor plæne, hvori gravene lå i grupper. En landskabsarkitekt lavede et
forslag til området syd for kirkegården,124 men
dette forslag stødte på så stærk modstand fra stift
og kirkegårdskonsulent, at det endte med, at menighedsrådet nøjedes med at planere området, så
græs og anlægge en randbeplantning med sti udenom. Lige nu ser det ud til, at der alligevel ikke bliver brug for udvidelsen foreløbig. Jo flere der bisættes, jo mindre plads kræver det. Men området
syd for kirkegården er en smuk forlængelse af denne. Og derfor et oplagt sted at bygge det nye menighedshus på, som det er sket her i 2008.
Der er rigtig
mange gamle
gravsteder og
bevaringsværdige
sten på kirkegården. En repræsentant for museumsmyndighederne,
som har beset
Sdr. Bjert kirkegård, udtalte, at
hvor de plejede at
erklære en halv
snes gravstene
bevarelsesværdige, var der omkring 200 her. Det hænger
sammen med de store, velhavende gårdmandsslægter, som havde råd til at få lavet fornemme gravsten
hugget ud i marmor og sandsten samt sætte jerngitre om nogle af gravstederne.
Særligt interessant er det store gravsted mod øst,
hvor en række tidligere præster og degne er begravet. Dels er stenene meget gamle, dels kender vi
noget til dem, der ligger begravet her. Flere af stenene er så forvitrede, at deres indskrifter ikke mere
kan læses, enkelte er gået itu. Men fru Bothille
Maria Leth (1754-1820), Jens Walther (1774-1840)
og Andreas Petersen (1790-1868) og hans kone er i
hvert fald begravet på dette sted. Senere præstepar
som Otto og Benny Moe (1846-1931 og 18641932), Emmy og Frederik Jens Ebbesen (18821956 og 1878-1941) samt Esther og Klaus Refs124

Kirkeavisen juni 1998 og april 1999

56
kirkegården. I 1990’erne blev der også fældet en
del træer på kirkegården og nyplantet træer uden
for kirkegården, hvad der vil gøre en fornyelse
lettere.

hauge (1913-99 og 1912-99) ligger også begravet
på kirkegården, men andre steder.
Herudover er kirkegården særpræget ved de
mange store rhododendronbuske, der lyser meget
smukt op i blomstringstiden.
Før bilernes tid gik eller cyklede folk til kirke, og
de, der kom i hestevogn, parkerede hestene i kroens stald, som lå der, hvor Havevej udvider sig
foran kroen. Da bilerne kom, blev de parkeret ind
mellem træerne i lindealleen, som dyrlæge Poul
Hansen, der dengang boede i huset for enden af
alleen, lod plante først i 1900-tallet for at få lindeblomster til sine bier. Det var en smuk mulighed
for parkering, for træerne gjorde, at pladsen ikke lå
øde hen, når der ingen biler var.
Men ved den store orkan i 1999 væltede flere af
træerne, og kommunen besluttede da at forny hele
alleen. Det gav meget lys og en fin udsigt til kirken. Men kloge folk i den kommunale forvaltning
mente ikke, at de nyplantede træers rødder kunne
tåle vægten af biler, selv om de kort efter foreslog
parkering mellem træerne i forbindelse med en
renovering af parkeringspladsen foran kroen!
Kommunen ønskede at anlægge en parkeringsplads
på den nordligste del af græsarealet sydvest for
kirken. Dette skete i marts 2002; dyrt var det, og
kønt er det ikke, men det fungerer. Heldigvis blev
kirkealleen ikke lukket oppe ved Gl. Bjert, som
politiet ønskede. Men på konfirma-tionssøndage og
juleaften er der alligevel et dejligt trafikkaos.
Førhen havde kirken en affaldsplads nord for
kirkegården lige uden for diget, og da var der en
låge ud til affaldspladsen, muligvis den samme
låge, som omtales i kirkesynsprotokollen under 17.
juni 1886. Men da Poul Madsen blev graver i 1986,
blev det ændret, så affaldet nu blev kørt bort, og
lågen forsvandt. Området nord for kirkegården
blev ordnet, så der nu går en trampesti nord om
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Præster ved Sdr. Bjert kirke
På de to præstetavler i kirken er der anført 29
præster med Tine Aarup Illum som den foreløbig
sidste. Men der har været flere end 29 præster ved
Sdr. Bjert kirke. Vi kender bare ikke navnene på en
del af præsterne inden for de første 3-400 år, og de
sparsomme kilder gør, at vi ved meget lidt om nogle af dem, vi har navne på.
At skrive menneskers historie bliver let uretfærdigt, for hvad bliver husket, og hvad bliver
glemt? Er det altid det vigtigste, der bliver husket?
Næppe. Det kan være såre tilfældigt, hvad vi huskes for. Det gælder både for de gamle præster,
som vi kun ved lidt om, og de seneste præster, som
vi ved meget om. Den norske forfatter Jan Kjærstad prøver i sin romantrilogi at skrive historien om
tv-produceren Jonas Wergeland og gør det ved at
skrive hen ved 200 historier, der alle sammen skal
belyse, hvem han var. Hvert af de tre bind har sin
fortæller for at sige, at det sete afhænger af øjnene,
der ser. Hver historie rummer en brik til mosaikken, som ingen kan overskue i sin helhed, og gentagne gange spørger han: Er det her den vigtigste
historie i Jonas Wergelands liv?125 Sådan må det
også være for os. Det, der fortælles i sognet om os,
kun er en lille del af en meget mere kompleks
sandhed.
Men følgende er kendt om Sdr. Bjerts præster126:
1. Johannes er den første præst, vi kender navnet på, fordi han er nævnt i et dokument i 1280.
Men da havde kirken allerede stået der i et hundrede år.
2. Thæstannus er vist nok en latinsk form for
Torsten. Han kendes fra et pantebrev i 1350, hvor
han var medunderskriver som vidne, da Jens Kalf,
ejeren af Kalfgården i Agtrup, den senere Agtrupgård, pantsatte denne til kannikkerne i Ribe. Det
var nemlig urolige tider midt i 1300-tallet. Valdemar Atterdag (1340-75) prøvede at samle sin faders splittede rige og udskrev derfor store skatter,
hvad der førte til et oprør. Før Jens Kalf sluttede
125
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sig til oprøret, satte han for en sikkerheds skyld
gården i pant til præsterne i Ribe formedelst tres
mark sølv. Så var den sikret, hvis det skulle gå galt.
Da oprøret var endt med et forlig i 1353, indløste
han gården igen. Men to år efter, i 1355, solgte
hans bror den til Claus Limbek, der lagde den ind
under Schinkelsborg i Sdr. Stenderup, og bygningerne blev brændt af til grunden. Sådan klarede
man gårdsammenlægninger dengang. Her kunne
præsten altså bruges som vitterlighedsvidne.
Det var også i 1349 og 1350, at pesten rasede i
hele Nordeuropa og bortrev 3/5 af befolkningen på
egnen.127 Navnlig præsterne var udsatte, fordi de
skulle give de syge den sidste olie og de efterladte
trøst og belæring. Om Thæstannus overlevede, ved
vi ikke, men der er næppe tvivl om, at der også i
Sdr. Bjert kirke er blevet bedt mange messer og
bønner om at blive skånet for den sorte død. Men
det fortælles, at kirkerne var forpestede af stanken
fra de friske grave under gulvet.
3. Ditlef nævnes 1460 som mignon (velanskrevet) på Bengården i Agtrup. Det var en anden herregård, som på det tidspunkt endnu eksisterede og
var ejet af Hartvig Smalsted og fru Mette.
4. Hans Tøgersen omtales i 1483, hvor Bengaard blev overgivet til hans søn Tyme Smalsted,
og ved den lejlighed fik præsten Hans Tøgersen
gavebrev på en mark i Skartved med den bestemmelse, at ”den dannemand, som nu sognepræst er
og herefter kommer, skulle have, nyde og bruge til
evig tid forbemeldte ager til præstens bord kvit og
frit uden al skyld og afgift”, for at denne skulle
bede for hans far og mor og hans bror i prædikestol
om højtidelige dage og i deres messe. Men ”evig
tid” er ikke altid så lang tid. Jeg har aldrig haft
glæde af den mark, jeg ved ikke engang, hvor den
ligger; men jeg må også indrømme, at jeg har forsømt at bede for Hans Tøgersen. Han levede dog
endnu i 1500. 128
Det var på dette tidspunkt sidst i 1400-tallet, at
eksporten af levende stude og heste tog til, og der
var store kvægmarkeder både i Kolding og Haderslev. Det tjente bønderne og præsten i Bjert godt
på. Det er den økonomiske baggrund for den store
udbygning, der skete af kirken med tilføjelsen af
våbenhus, sakristi og tårn. Præsterne havde med
dette store byggeri nok at se til.
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5. Hans Ebbesen (1499-1513). Et brev129 fortæller, at hr. Ebbesen og alle hans efterfølgere i
embedet fik overladt den jord, som præstens lade
står på, til evig arv og eje af Iver Henriksen i Bjært.
Det ville være spændende, om vi vidste, hvor præstegården lå dengang, for det er ikke givet, at den
lå, hvor den ligger nu.

til at blive stående i kirken. Mads Hansen Bekker
blev provst i Tyrstrup herred 1528.

Uden nummer. I en afskrift fra Haderslev amtsarkiv er det nævnt, at stedets præst i 1513 hedder
Hans Madsen.130

8. Just Bendixen var præst fra 1544 til 1556,
hvor han døde. Han havde ry for at være en god
lærer.

Uden nummer og altså ikke med på præstetavlen er også Joachim Ode (-1520-). Han var født i
Bremen og blev adopteret af nr. 5 Hans Ebbesen.
11. juli 1520 blev han sognepræst i Sdr. Bjert, men
der gik politik i sagen, for 17. august samme år
udnævnte Christian 2. sin sekretær Lambert Andersen, men han kunne ikke hævde sig over for Joachim Ode, og 4. november samme år blev Joachim
Ode genantaget.
Lambert Andersen var kannik i Ribe i 1516,
hvor han blev sognepræst i Vejerslev. 1520 blev
han sekretær for Christian 2. og som sagt udnævnt
til sognepræst i Bjert uden større held. I 1522 var
han med til at angribe Norge med kaperskib, så han
har kunnet mere end sit Fadervor. I 1523 fulgte han
med Christian 2. i landflygtighed, og han faldt den
4. juni 1525 i en træfning med nogle hanseatiske
skibe.
6. Mads Hansen Bekker var præst i 1528, hvor
hertug Christian i Haderslev, den senere Christian
3., indførte reformationen i sit hertugdømme. Reformationen kom tidligere til hertugdømmet end til
resten af kongeriget, fordi hertug Christian havde
været hos Martin Luther i Wittenberg og der mødt
den evangeliske forkyndelse. Det satte mange præster i et dilemma, for de skulle vælge, om de ville
gå over til den lutherske lære og prædike i henhold
til ”dr. Mortens Postille” eller blive afskediget. Det
siges om Mads Hansen, at han ”skal have antaget
Lutheri lære for ej at afsættes; men de catholsksindede her var med ham vel fornøjede”. Så det var
næppe den radikale omvendelse. Der var andre end
præsten i Bjert, som antog den nye lære på skrømt,
for de skulle jo leve, og så skete der kun de nødvendige forandringer. Mariabilledet fik således lov
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7. Niels Matzen var søn af nr. 6 Mads Hansen
Bekker og blev født i Sdr. Bjert. Nogle kilder131
mener, at det var ham, der antog den lutherske lære, men da vi ikke har årstal, er det umuligt at sige,
hvem af dem der var præst i 1528.

Derefter kendes ikke navnet på sognepræsten
før
9. Tøge (eller Tønne) Hugger (1563-1602).
Han ”var en bedrøvet Præst i mange Aar, og man
takkede døden, som tog ham Aar 1602”. 132 Der er
mange måder at glæde sin menighed på. Han huskes ikke for sin indsats som præst, men for, at han
som så mange andre præster var utilfreds med sine
indkomster, der dog ikke var anderledes end på
hans forgængers tid, og han søgte naturligt nok at
øge dem. Det førte til retssager, hvorved han pådrog sig menighedens uvilje. Der er bevaret en
fortegnelse over hans indkomster i 1565133. Når det
kneb for bønderne, har der også været smalhans for
præsten. Præsten var afhængig af menighedens
velvilje, da en del af hans løn bestod af offergaver.
Tønne Hugger var gift med Tyre eller Tyra, og
hun hjalp til, at Tønne på sine gamle dage, i 1600,
fik en kapellan, som skulle betale for halvdelen af
det hus, som var ved at blive bygget, ”så godt som
han det selv bebo vilde”. Det blev bestemt, at kapellanen skulle holde den søndre og østlige lade i
stand, men bryggershuset skulle de være fælles om.
Desuden skulle svigersønnen gifte sig med datteren
Christine og betale 400 mark af Tønne Huggers
gæld, hvordan han så klarede det. Så var pensionen
i hus.
10. Johann Olufsen Schrøder (1602-1634)134
var født ca. 1570 som søn af præsten i Oksbøl præ-
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stegård på Als, Ole Schrøder135. Han begyndte altså som så mange andre unge præster som kapellan
hos sin svigerfar og overtog sognepræsteembedet,
da denne døde. Men det blev ikke kun lykkeligt.
For Christine Hugger døde allerede i 1611, mens
han selv var præst til 1634, hvor han døde.

dem igennem rædslerne: ”For de fromme er Jesus
alt. Min frelser er blevet korsfæstet.”

Det var i hans tid, at kirken fik sin prædikestol i
1607 og prægtige altertavle i 1624. Det var i Christian 4.s regeringstid, og det må have været gode
tider i begyndelsen, siden sognet havde råd til to så
markante indkøb. Men det var også i hans præstetid, at Christian 4. dumdristigt blandede sig i 30årskrigen mellem katolikker og protestanter med
fatale følger. I slaget ved Lutter am Barenberg i
1626 led danskerne et kæmpe nederlag, og krigen
rullede ind over landet. Kongens hær gik mere eller
mindre i opløsning, hans egne tyske lejetropper
plyndrede Koldinghus og huserede på egnen, og i
Sdr. Bjert mistede kirken sit blytag, og vinduerne
blev slået itu, for sprosserne var ligesom taget af
bly, der kunne bruges til kugler. Da soldaterne red
bort, strittede de nøgne spær mod himlen, og kirken lå blottet for regn og vind.

11. Jørgen Johansen Schrøder (1634-59) var
født i Sdr. Bjert. Han kom også til at opleve urolige
tider i Sdr. Bjert. I 1636 ”omtrent udvirkede General-Superintendenten Doct. Clotz, at alle Prædikener i begge Hertugdømmerne skulde holdes i tysk
Sprog. Hvo kan nok forundre sig over sligt et Indfald; imidlertid er det dog latterligt at høre Folk
tale om Højtysk, hvor Almuen dog mindre forstaar
Sproget, end Jyderne i Vendsyssel.”137 Det forlyder
ikke, om forordningen blev overholdt. Hvad værre
var: I 1644 drog svenskerne nordpå fra Tyskland
under Lennart Torstensson. Der stod et stort slag
ved Kolding, som endte med, at de danske tropper
overgav sig, og så kunne svenskerne plyndre. Men
mærkelig nok var det mest sognene vest og nord
for Kolding, det gik ud over.138 De, der kunne,
flygtede, og mange gravede deres kostbarheder
ned.

Mange kirker fik stjålet deres sølvkar; nogle
præster blev pint til at røbe, hvor de var. Hvordan
Johann Schrøder klarede den tid, vides ikke, men
da de katolske hære rykkede nordpå og drev kongens lejetropper på flugt, var de mindst lige så
slemme. De betragtede det som en god gerning at
berøve og voldtage protestanterne, brændte Haderslev slot og by af og udplyndrede bønderne i to år,
indtil der blev sluttet fred i maj 1629, hvor Christian 4. mærkeligt nok fik Jylland og hertugdømmerne tilbage. Men landet lå øde hen. Der var ikke
korn til udsæd, heste og køer var væk, gårde og
huse var brændt ned, skovene forhuggede, og bønderne kunne ikke betale deres landgilde. Så var der
heller ikke noget til præsten. Vi kan se af Haderslev provstis regnskabsbøger, at der slet ikke kom
tiende ind i 1627 og 1628, og i 1629 kun det halve
af, hvad det var før krigen136. Så var det godt, at
præsten også havde sin egen jord at dyrke.
Men kirken skulle gøres i stand, selv om landet
var hærget. I 1630 blev krucifikset restaureret, og
Johann Schrøder satte sit og kirkeværgens initialer
og årstallet på bagsiden og den manende latinske
indskrift som et udtryk for, hvad der havde båret
135

Der er ikke helt enighed om Ole eller Oluf. Valdemar
Juhl siger Olufsen, men en efterkommer af Schrøder siger
Olsen.
136
Jens A. Petersen: Fra de otte sogne s. 183.

Johann Schrøder efterlod sig to sønner og en
datter; den ene søn Jørgen overtog sin fars embede,
og den anden Johannes Hugger Schrøder blev
præst i Aller og Taps.

To år varede plyndringerne, og efter krigen kom
skatterne, så da Christian 4. døde i 1648, var landet
på mange måder kørt helt i sænk. Riget var i dyb
gæld, flertallet af borgerne ruinerede efter hans
krigseventyr og store byggerier, og indtægterne fra
Øresundstolden var faldet til en fjerdedel. Så det
var på mange måder noget af et fallitbo, Frederik 3.
overtog, og det var hårdt at bo i Sdr. Bjert de år.
Det blev ikke bedre i de kommende år, selv om
man atter gik i gang med at genopbygge riget. Frederik 3. påbød allerede i 1652, ”at der alle vegne,
hvor landsbyerne endnu ikke havde indrettet skoler, dér skulle der ved kirken anlægges en sådan,
hvilken præsten hvert fjerdingår skal visitere”139.
At bygge en ny skole magtede de ikke i Bjert. Ligesom i Gl. Haderslev og Vilstrup indrettede man
våbenhuset, den nuværende kirkecafe, til skolestue
for op til 70 børn (!) med et ildsted i hjørnet.
Man ansatte en lærer, som kunne læse med børnene mod at få sin middag på omgang hos bønderne. Men børnene kom nu næppe alle sammen.
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P.Rhodes optegnelser om Haderslev amt, Tyrstrup Herred
og Bjert sogn 1775. Afskrift i stadsarkivet.
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Peter Eliasen: Kongeborgen Koldinghus s. 135-37
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Nogle kunne ikke undværes hjemme som arbejdskraft, og der var jo heller ikke undervisningspligt.

ham, der fortæller så udførligt i Vonsild kirkebog
om forholdene under krigen.

Bedre blev det ikke af, at der i 1654 kom pest til
Danmark igen, og den huserede de næste år. Og i
1657 erklærede Frederik 3. krig mod Sverige for at
få revanche, i tillid til at den tyske kejser, Polen og
Rusland ville hjælpe ham.

Her kan man læse om manden, som polakkerne
ville tvinge til at fortælle, hvor han havde gemt
familiens sølvtøj. De hældte krudt i ansigtet på
ham og satte ild til, så han døde af det (184).141 Vi
kan læse om pigen, der blev udsat for et voldtægtsforsøg, men slap væk ”ved en sær quindelige list…
og frelste hendis sjæl fra synden”142. Og om ægteparret, der sammen med hele sognets befolkning
var flygtet for polakkerne til Kolding, men manden
døde, ”og de ubarmhjertige polakker så hans lig
liggende i huset, da vilde de ikke lede det hos sig i
huset, men hun måtte tage hans døde legeme på
sine skuldre og gå ud med ham, hvorhen hun kunne, indtil hun fandt godtfolk, der indtog hendes lig
og hende så længe, at hun kunne få en kiste gjord
og få ham begravet.”143

Det skulle han aldrig have gjort. Der gik kun lidt
mere end en måned, så stod Karl Gustaf i landet,
og i oktober var Jylland igen besat med al den
elendighed, som dermed fulgte. Men så blandede
stormagterne sig i konflikten, og brandenburgerne,
polakkerne og kejserens tropper rykkede ind i Jylland og fordrev svenskerne. Det var som at komme
fra asken til ilden. De plyndrede, brandskattede og
hærgede, voldtog kvinderne og dræbte dem, der
stillede sig i vejen, lagde hele landsbyer øde og
frarøvede bønderne alt, hvad de kunne slæbe med
sig. Mange flygtede ind til Kolding for at redde
livet. Det var frygtelige år i Jylland.
Oven i det var netop den periode i 1600-tallet
ekstrem kold. Det var midt i det, man har kaldt den
lille istid, og bælterne frøs til med tyk is. Karl Gustav gik med sin hær fra Binderup strand over isen
til Fyn. På få dage var Fyn indtaget, og Karl Gustav fortsatte over isen via Langeland og LollandFalster til Sjælland. Så kom belejringen af København i 22 måneder. Men det lykkedes ham som
bekendt ikke at erobre hovedstaden. Frederik 3.
blev i sin rede, København sluttede op om sin konge og holdt stand. Først da Karl Gustav var død i
1660, blev der fred.
Skaderne var imidlertid enorme. Da præsterne i
juni måned 1660 fra prædikestolene forkyndte fredens komme, var mange af kirkernes stolestader
tomme, hvis de ikke var smadret. I nogle sogne,
især i Sydjylland, var der næppe en kirkegænger
tilbage. Så galt var det dog ikke i Sdr. Bjert, men
der var ikke nogen præst. Jørgen Schrøder var død
14. feb. 1659, måske af pesten. Også to præster i
Vonsild døde inden for et år: Mads Antonsen i
Kolding på flugt fra krigsurolighederne, og hans
søn Anton Madsen Raff af pest den 25. januar 1659
i Kolding. Alene i Haderslev amt døde i årene
1658-60 otteogtyve præster140, og mange var flygtet, for som P. Rhode skriver: ”Hvo turde for
fjendtligt overfald bo på landet i de åringer?” Jørgen Schrøders søster Valborg blev gift med Raffs
efterfølger i Vonsild, Johannes Rüde, og det er

12. Jørgen Schrøders efterfølger i Sdr. Bjert var
Henrich Christian Christiansen Schriver, som var
hentet fra skolen i Haderslev, hvor han havde været
konrektor, d.v.s. nr. 2 i ledelsen af skolen. Men han
fik ikke lang tid i sognet. Han blev fordrevet, velsagtens af svenskerne, og døde 7. august samme år
i Haderslev, formentlig også af pesten144.
13. Magister Jens Iversen Ravn (1660-66) var
født i Haderslev 1601, blev uddannet i Rostock og
Wittenberg. Han blev gift 12. okt. 1633 med Cathrine Henriksdatter Frederiksen, som tidligere havde
været gift med Henrich Schrivers far. Sådan blev
hun forsørget. Efter embedseksamen i Rostock
1630 blev han rektor i Haderslev og slotspræst, i
1640 sognepræst i Moltrup-Bjerning og provst i
Haderslev herred, men i 1651 blev han afsat som
provst, og i 1659 forjaget af polakkerne, men altså
efter 1660 ansat i Sdr. Bjert. Han fik den store opgave at sætte kirken i stand igen. Kirken havde
endnu engang mistet sit blytag, og blytækkerne
måtte arbejde i seks uger på at få kirken under tag.
Han blev imidlertid ikke længe i sognet, for han
blev chikaneret af 1. hofpræsten i Haderslev, von
Rehefeld, som suspenderede ham og truede ham
med afsættelse. Han tog så selv sin afsked og vendte tilbage til Haderslev, hvor han døde den 20. maj
1666.
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14. Han blev efterfulgt af Magister Johannes
Valentinussen Schmidt von Eisenberg (1665-81)
145
. Han var, som Rhode siger, en søn af den mærkelige pastor Schmidt ved Haderslev domkirke, og
det hentyder til hans omtumlede skæbne under
Trediveårskrigen.146 Sønnen havde gået på universiteterne i Kiel, Wittenberg og Strassburg. Han
blev siden kaldet til Saxtorf som hofpræst for grev
Buchardi von Ahlefeld og var desuden præst for
Rieseby-Svansen, hvorfra han blev afskediget
1706. Han døde 1725. Han var en lærd mand, som
skrev bøger, bl.a. en, mens han var i Sdr. Bjert, om
Gottes Todes Regiment, fra 1677.
Det var under ham, at kirken gennemgik en større restaurering, så sognet må være kommet på fode
igen rimeligt hurtigt. For allerede 16 år senere, i
1676, blev der malet et stort billede af dommedag
på kirkens nordvæg; også loftet blev malet, og pulpitur, skriftestol og andre stole blev forsynet med
en mængde skriftsteder. Det var midt i ortodoksien.
To år før havde Thomas Kingo udgivet sine første
salmer, og 1681, samme år som Magister von Eisenberg rejste fra Bjert, udgav Kingo sit Åndelige
Sjungekor. Brydningerne i tiden var store, og billederne var stærke og malende både i kirken og i
kirkens sprog. Det var muligvis også i hans tid, at
Sdr. Bjert kirke fik en ny og prægtig døbefont.
15. Hans efterfølger blev Friderich Wilhelmsen
Riis (1681-99), og det blev ikke noget lykkeligt
valg. Han var søn af pastor Wilhelm Paulsen Riis i
Moltrup og Bjerning og havde gået på Haderslev
katedralskole og universiteterne i Rostock og Wittenberg. I 1681 blev han sognepræst i Sdr. Bjert og
blev gift med Sophie Bergen.
Han huskes kun for sin strid med sognet om
indtægterne. Det endte med, at sognets beboere
klagede over ham og til sidst indsendte en vedtægt
af 7. august 1697 til Det tyske kancelli i København, som var ministeriet for hertugdømmerne, for
at få nedsat deres økonomiske forpligtelser over for
præsten. De bad kongen konfirmere, at ingen
fremover måtte give noget til præsten i offer, når
en kvinde første gang kom i kirke efter en barsel,
”da det ikke har været skik fra arrild, men noget,
der er blevet skik for nylig. Ingen må give præsten
noget, når deres børn første gang går til alters,

eller mere end 8 eller 4 skilling ved begravelse.
Ingen må hverken hente eller bringe præsten til en
syg, men når han bliver tilkaldt, er han selv skyldig
at komme. Ingen må give præsten noget for trolovelse, i offer må man højst give en skilling. Ingen
må køre gødning ud eller brændsel hjem eller anden kørsel for præsten. Man må ikke give præsten
hverken ost eller mælk.” Ved overtrædelse af disse
regler skulle den skyldige betale 8 rigsdaler bøde
til kongen, 4 rigsdaler til fogeden og 2 til skriverne, hvis ellers øvrigheden billigede dem. Og præsten skulle give 4 tønder øl til samtlige underskrivere, dersom han prøvede at gøre indsigelse over
for kongen eller andre mod denne vedtægt, som
blev underskrevet af 18 mand fra Bjert, 21 fra Agtrup og 10 fra Skartved og 18 fra Binderup. Så kan
der ikke have været mange tilbage. Jeg kender ikke
kancelliets svar.
Der må være gået mange bitre ord forud for
denne drastiske handling, og bedre blev det ikke,
da de to år efter også bestemte med hinanden, at
ingen under indbyrdes straf måtte give præsten
mere til juleoffer end én skilling. Stakkels Sophie!
Så var der ikke meget at holde hus for. Hr. Riis bad
da til Gud, at han aldrig mere af disse halsstarrige
måtte modtage gaver, og Gud bønhørte ham, fortæller P. Rhode, for han døde, inden året var omme.147 Men sent på året var det nu ikke, for Sdr.
Bjerts første kirkebog begynder efteråret 1699, og
det er ud fra håndskriften at dømme hans efterfølger, der fører den. Præstetavlen oplyser, at han
døde palmesøndag 1699.
Det var, mens Riis var præst i Sdr. Bjert, at den
enevældige konge regulerede samfunds- og kirkelivet. I 1683 kom Danske lov, i 1685 Kirkeritualet,
der bestemte for de næste mange år, hvordan gudstjenesterne skulle være i alle danske kirker, og i
1699 Kingos salmebog, som er den af alle danske
salmebøger, der har holdt længst, helt op i 1900tallet. Salmebogen nåede Riis dog ikke at se, da
forordet først blev underskrevet 15. april 1699.
Kongemagten prøvede også som nævnt at regulere i forholdene omkring skriftemål og nadver.
Desværre er altergangsprotokollen først bevaret fra
1745. Det kunne ellers være interessant at se, hvor
mange eller hvor få der gik til alters hos pastor
Riis, når de havde det så dårligt med præsten.
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Rhode anfører, at Raun giver afkald på embedet allerede i
1665, men sætter alligevel 1666 som slutår for Rauns embede, Pontoppidan Thyssen siger, at Schmidt blev præst i 1666.
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Men nogle kirkegængere må der have været,
for det var også i Friedrich Riis’ tid, at det blev
nødvendigt i 1680 at udarbejde et stoleregister,
som regulerede, hvem der skulle sidde hvor i kirken. Se side 44.
Da Friderich Riis endelig døde, ville eller kunne efterfølgeren Johan Krahe ikke gifte sig med
hans enke, Sophie. I stedet måtte han lave en aftægtskontrakt med enken, og den er bevaret og
giver et ganske godt indtryk af, hvordan man ordnede den slags. Hun fik bolig i præstegården i den
vestre lade, og det kan ikke være den nuværende
fløj, da den er hundrede år yngre. I haven skulle
hun have tre små rabatter, som ved et hegn skulle
skilles fra præstens. Af humlegården fik hun en
fjerdedel, og præsten påtog sig om sommeren at
græsse to køer for hende, og hun fik en eng på Agtrup mark til vinterfoder til køerne. Hun fik også to
marker bag humlegården hen mod Binderupvejen
og et stykke af Nørre- eller Sønderløkke efter frit
valg. 4 rigsdaler af hvert af de årlige tre ofre tilfaldt
hende, og hun skulle have flæsk og brændsel og
måtte benytte sig af bagers og bryggers, og så beholdt hun det lille hus i Bjert mod øst148.
Hvor længe hun levede, vides ikke, selv om kirkebøgerne begynder netop i 1699, for hun optræder
kun én gang til. 4. juni 1705 fik hun døbt en datter
Anna Cathrine, og pastor Krahe noterede i sin kirkebog, at faderen var Hr. Qvarteermester Rudolph
Michael von Stra… (ulæseligt) ”NB. Datteren var
det første Barn, som sal. Hr. Friederich Rieses
Enke hafte ved Qvarteermesteren”. Det kunne antyde, at der kom flere, men så har de nok fundet
Qvarter andetsteds.
16. Johan Christophersen Krahe (1699-1752)
kom til at sidde længe i præsteembedet i Bjert.
”Det er hele 53 år, en velsignet alder”, siger P.
Rohde. Han var søn af provst Christopher Krahe i
Haderslev og Catharina Magdalena Bonaventurasdatter von Rehefeld (fornemt navn - måske en datter af slotspræsten, som fordrev nr.13, magister
Ravn). Han gik på de højere skoler i Kiel og Wittenberg og blev efter sin hjemkomst hofmester hos
en stiftsamtmand Reichau på Lolland. Herfra kaldte kongen ham til at være præst i Sdr. Bjert 6. maj
148

Anført efter Valdemar Uldall Juhl s. 160, og Vejle amts
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1699. Han var også provst i Tyrstrup herred 172943.149 Han var gift med Anna Maria Jespers eller
Juhl fra Odense150. De fik tre børn, der levede, en
søn og to døtre. Den ene datter blev gift med præsten i Vonsild151. Hende flyttede Krahe over til i
1745, da han var blevet gammel og fik kapellan,
og her døde han 25. nov. 1752, svag af legems og
sinds kræfter, som Rohde siger.
Det var på denne tid, at Bjert kirke fik sine balkoner, eftersom sognets befolkning ikke kunne
være i kirken. Der må have været god kirkegang.
Den første del af århundredet var svære tider for
det danske landbrug. Dels var klimaet meget koldt,
og mund- og klovsyge og lungetuberkulose hærgede blandt landets besætninger, så ¾ af dyrene
døde. Oven i det kom den store nordiske krig med
Sverige, hvor Tordenskjold gjorde sig fortjent til at
komme på tændstikæskerne, og i 1733 indførte
Frederik 4. stavnsbåndet, og Jeppe fik en grund til
at drikke. Men det er også tit i svære tider, at folk
finder ud af at søge til kirken.
Anna Maria og Johan Krahe mistede en række
børn, fremgår det af kirkebogen, og det var måske
en medvirkende årsag til det særprægede epitafium, som de lod fremstille af en kisteside og sætte
op over døren ud til præsteværelset så tidligt som i
1714. Døden var aldrig langt borte dengang.
Det var også under pastor Krahe, at omkring
1730 kirken fik loftsmalerierne og den fine lille
brødæske til alterbrødet i 1740. I 1732 skrev Brorson sin salme om den yndigste rose, som er sprungen frem blandt forhærdede tidselgemytter. Der var
nok en grund til, at Brorson omtalte folket så nedsættende, for i 1735 indførte Christian 6., som også
var påvirket af pietismen, en forordning om, at
enhver husbond og madmor under trussel om bø149
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destraf skulle se til, at deres børn og tjenestefolk
fulgte dem i kirken én og helst to gange på søn- og
helligdage. Helt frivilligt kom de altså ikke, de
forhærdede tidselgemytter.
Året efter i 1736 indførte kongen konfirmandundervisningen, så Krahe måtte finde ud af, hvordan
han skulle undervise sognets unge. Det var jo ellers
degnens opgave. Det var slet ikke en dans på roser
at være præst i Bjert dengang.
Morsomt er det, at Krahe i 1733 indsendte en ansøgning til kong Christian 6. om at få lov til at lave
et lotteri med 12.000 lodder. Han havde udtænkt
det meget nøje. Hvert lod skulle koste én rigsdaler,
og der var gevinst på alle lodder, men Krahe havde
regnet ud, at det kunne give et overskud, eftersom
de fleste fik under en rigsdaler tilbage. Begrundelsen over for kongen var, at han ved sin godgørenhed var kommet i gæld, og nu ville han gerne ”på
en honnet måde befri sig fra den byrdefulde gæld.”
Og når det nu var et lotteri uden nitter, ville ingen
lide under det. Ja, han tilbød endda, hvis alle lodderne blev solgt, at sende 100 rigsdaler til kongens
kasse, så også de fattige kunne nyde godt af lotteriet. Kongen gav ham lov under den forudsætning, at
det blev under tilsyn af amtmanden og provsten i
Haderslev.152
Interessant er det, at Krahes sidste kirkebogsindføring skete i juni 1744, for 12. juni kommer der en
ny skrift i kirkebogen, men det er ikke efterfølgeren Kleists skrift, selv om denne ifølge Pontoppidan Thyssen blev kapellan allerede i 1743 med håb
om at blive hans efterfølger. Har der været en anden kapellan også, eller skrev degnen bogen for
præsten?
Sognets første kirkebog, som blev påbegyndt i
1699, føres frem til 1746, og så er der et hul til

1763, hvor det er Kleists håndskrift, der tager tråden op, og bogen begynder med nogle retningslinjer for, hvordan bogen skal føres. Det var nok
provsten, der opdagede, at den gode Kleist var for
sparsommelig eller for sløset til at købe en ny kirkebog, og nu pålagde ham at føre den.
Krahe gik til sidst helt i barndom, fortælles det,
”men forsømte dog ikke ganske Prædikestolen”153.
Hvordan mon det har været at høre på? Da han
endelig døde som en meget gammel mand, blev
han ikke begravet med det samme. Hans svigersøn,
som blev hans efterfølger, klagede til biskoppen
over, at det ikke skete. Men svigersønnen kunne
vel have sørget for det selv for familieskabets
skyld?! I visitatsberetningen fra 1750 står der: ”I
Bjert klager Præsten over, at han slet ikke kan
bruge Sakristiet, hvori der ellers skulle holdes
Skriftemaal, paa Grund af, at hans Forgængers Lig
staar der endnu; han har oftere anholdt om dets
Bortskaffelse, men hidtil ikke kunnet opnaa det. Da
nu dette var helt ubilligt og uforstandigt, saa var
det vel at ønske, at han ikke længer maatte lades
hjælpeløs”.154 Så blev han begravet. Da biskoppen
taler om ”nogle Lig”, må der vel have stået flere.
”Men” siger han senere, ”Ligene er nu sænkede
under Jorden og Sakristiet forsynet med Vinduer”
(Visitatsberetningen fra 1762). Det må betyde, at
der ikke har været vinduer i sakristiet før den tid.
Det var jo bygget for at være et sikkert opbevaringssted af kirkesølvet.
Men der er noget galt med årstallene. For hvis
Krahe døde i 1752, kan hans manglende begravelse
ikke så godt omtales i 1750. Måske er årstallet for
visitatsen ikke korrekt angivet.
17. Magister Peter Nicolai Sørensen Kleist
(1745-75), blev født 1. januar 1718 på Bistrupgård
ved Roskilde. Han læste i København og blev kapellan for Krahe i 1743, og giftede sig 1) med Krahes datter Anne Marie, og 2) siden med Anna Sophia Godskesdatter Møller fra Vonsild. Han fungerede frem til 26. juli 1775, hvor han fik sin afsked
af den pietistiske generalsuperintendent (d.v.s. biskop) i Slesvig Adam Struensee, der meddelte
ham, at ”det ikke var kongens vilje, at hans undersåtter skulle forsømmes ved utro præster”155, og
det var ikke uden grund. Sjældent katekiserede han
153
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med børnene, fordi ingen ville komme til ham. Og
de børn, der skulle konfirmeres, men ikke kunne
eller ville give ham det offer, han krævede af dem,
ville han ikke konfirmere, om end de var nok så
fattige. Ja, nok konfirmerede han efter Struensees
befaling den tyveårige Hartvig Traulsen, men han
ville kun give ham fri adgang til nadverbordet, hvis
han ville tjene ham uden løn et helt år. Traulsen gik
ind på det, men da han ikke kunne leve af den dårlige mad, han fik i præstegården, forlod han tjenesten. Når en skulle begraves, blev der først handlet
med Kleist om ligtalen, og kunne de ikke blive
enige om prisen, holdt han ingen ligtale, men så
sang degnen mod præstens vilje nogle salmer på
vejen fra hjemmet til graven. 156
Han havde det ikke for godt med sognets beboere. Han var meget lærd, efter sigende havde han
10.000 bøger i sit bibliotek, men han var berygtet
for sine eviglange prædikener, der kunne drive folk
ud af kirken. Det var under ham, at udskiftningen
af jorderne begyndte, hvor de spredte marker blev
samlet og en del af bønderne flyttede deres gårde
ud til markerne. Her forsvarede han sine rettigheder med stor nidkærhed, hvad der gav anledning til
meget skriveri. I papirerne mærker man embedsmændenes og sognets irritation, når de skriver om
Kleists argumentation, at de har læst ”Hr. Klagerens lige saa vidtløftige som uforstaaelige Skrifter”. 157 Han taler usandt, han vrøvler, han er uforskammet, og ”han er en hovedrig Mand, der elsker
Processer og er en frygtelig utrættelig Skribent,
som man, hvis paa nogen Made muligt, undgaar”.
”Saa forvirret og uordentlig Pastor Kleist i Bjært
tænker, saa uforstaaelig, utydelig og vidløftig er
ogsaa hans Skrifter, deraf Ud…(?) er efter hans
almindelig bekendte Pengesyge, at tiltro andre,
ikke kan bestemme sig.”158 Der kan ikke have været ret hyggeligt i Sdr. Bjert kirke dengang.
Det var også under ham, at skolen i våbenhuset
blev for lille, så sognet byggede en kirkeskole lige
uden for diget. Så var der også lagt afstand til Kleists domæne. Der boede dengang 716 mennesker i
sognet, fordelt på 109 husstande.159 Det lyder måske ikke af så meget i dag, men forholdene var helt
anderledes dengang. Præsten var også bonde, og
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det har næppe været magister Kleists stærke side.
Han har vel haft tjenestefolk til at tage sig af det
praktiske. Præstegården var kun i mådelig stand,
skriver Rhode160.I 1776 købte han Borchs gård i
Kolding og flyttede derind. Han førte kirkebogen
til 18. marts 1776, og så kommer efterfølgerens
håndskrift. Kleist levede yderligere tyve år i Kolding til sin død 3. april 1796, men noget lykkeligt
liv var det næppe.
Rektor Georg Bruun skriver i sin bog om Kolding, at han var velstående, men ”han var en gnier
og en særling.” ” Sin søn, en flink student, nægtede
han hjælp til underhold, og sønnen måtte støttes af
velvillige folk i byen. For at spare læste han om
vinteren ved skorstensilden, og sommeraftener
kunne man se ham liggende med en foliant i hænderne, albuerne hvilende på den tillukkede nedre
halvdør ud mod gaden, for at udnytte skumringens
lys til det sidste. Da han ikke nænnede at give penge ud til te, samlede han til erstatning herfor ærenpris og lignende urter i byens omegn. På disse udflugter blev hans skånselsløst forfulgt og drillet af
drenge, der fyldte hans store taskelommer med
småsten, hvor meget han end søgte at værge sig
med sin tykke stok.” Han skildres som ”en lille
skæv mand, iført en sort fløjelskjole af ældgammelt
snit med store, nedhængende ærmeopslag, en uhyre allongeparyk og trekantet hat.”161

18. Med Ebbe Ebbesen (1775-84) fik sognet en
helt anden præstetype. Han var slesviger, født i
Rudbøl ved Højer, blev student fra Vordingborg,
cand. theol. i 1756 og gift 1759 i Højer med Maria
Christiane Petersen. I 1758 blev han sognepræst i
Vesterland på Sild, og der var han til 1775, hvor
han kom til Sdr. Bjert. Men der må have været en
160
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vakance, for der var slet ikke nogen konfirmander i
1776. Han skildres i en indberetning fra en af udsendingene fra Christiansfeld som en stærk og klar
prædikant, som med eftertryk prædikede omvendelse og syndernes forladelse, og som en utrættelig
sjælesørger, der ”elskede de mange rå verdensmennesker i sognet for Jesu skyld”.162 Han var
ivrig med at undervise de unge, og han var åben
over for de nye strømninger, der udgik fra Christiansfeld, som herrnhuterne havde grundlagt i 1772.
Sammen med udsendinge derfra begyndte han ud
over gudstjenesterne at holde forsamlinger hver
søndag i præstegården med ”kor”, der 1780 talte 45
medlemmer163. Et kor var en forsamling af mænd
og kvinder, gifte og ugifte, af bevidst troende, der
aflagde et løfte om ”at ville forsage Verden og al
Ligegyldighed, at overgive sig helt til Jesus og leve
for ham alene.” Her blev grunden lagt til de åndelige vækkelser, som siden kom til at præge Sdr.
Bjert så meget. Han var ”et tro Jesu vidne, der med
’eftertryk’ prædikede omvendelse og syndernes
forladelse… og var tro og utrættelig i sin gerning”164.
Rejseprædikanterne boede ofte i præstegården,
når de kom til sognet, og i februar 1784 kom ægteparret Eckberg til Sdr. Bjert for at tage del i møderne. Imidlertid blev fru Eckberg syg og et par
dage efter også pastor Ebbesen. De troede begge, at
de skulle dø, og Eckberg og Ebbesen talte meget
sammen. Fru Eckberg blev dog rask og kunne rejse
hjem til Christiansfeld, men Ebbesen mærkede, at
han skulle dø, og bad om besøg af andre brødre fra
Christiansfeld, som holdt andagt ved hans seng.
Dagen efter deres besøg, 1. april 1784, døde han,
kun 55 år gammel. Han blev begravet i det nordøstlige hjørne af kirkegården, ”hvor en stor sten med
tydelig skrift dækker hans grav” (nok på det gamle
præstegravsted. Stenen er ikke til at læse mere.)
Hans enke boede endnu et år i præstegården og
rejste 7. april 1785 sammen med flere af sine børn
til Christiansfeld, hvor hun døde. 165
19. Oluf Frederik Leth (1784-1826) var søn af
sognepræst i Dalum-Sanderum Jørgen Baggesen
Leth og blev præget af den herrnhutiske bevægelse; han videreførte sin forgængers forsamlinger og
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kor, d.v.s. møder om søndagen i præstegården.
Hans kone Botille Maria, født Terp, hvis gravsten
stadig står på præstegravstedet, hjalp ham ved at
lede kvinderne ved samfundets møder.
I 1786-87 opstod der en kraftig vækkelse i Sdr.
Bjert, Dalby og Vonsild. Allerede af hans indsættelsesprædiken 1. s. i advent forstod man, at han
var ”hellig”. ”Han talte ofte personligt, tav ikke
med de alvorligste Sandheder og lagde det tydeligt
frem for sine Tilhørere, at ingen kunde blive salig
uden at eje den fuldkomne Syndsforladelse i Jesu
Blod.”166
Efter kun godt et års virke oprandt ”det særlige
Naadeaar 1786”, hvor ”en vældig Vækkelse kom
som en Skylregn” over sognet, begyndende i Agtrup, ”særligt blandt saadanne, der var Verdens
Udskud og som Kristi Fjender kun sjældent havde
besøgt Gudstjenesten”167. Den nåede sit højdepunkt
1788, hvor de vaktes antal var 150. Men den holdt
ikke. I 1790’erne faldt tallet, og efter 1800 gik det
så stærkt tilbage, at Leth fra 1802 lagde korn i præstegårdens forsamlingssal. Hvorfor det gik sådan,
er ikke til at sige, men han mødte modstand i sognet både fra de ”vantro” sognebørn og fra en gruppe af ”gamle troende”, som så med misbilligelse på
det nye liv, selv om det både omfattede småkårsfolk og nogle af de større gårdejere. Men i begyndelsen af 1820’erne opstod der atter nyt liv, og
Leth genoptog præstegårdsforsamlingerne.
Der er næppe tvivl om, at de kirkelige nybrud,
som kom i de år, var en udløber af de store tankemæssige og sociale og politiske omvæltninger, der
skete i Europa i slutningen af 1700-tallet
og begyndelsen af
1800-tallet. I Paris
rasede den franske
revolution, hvor de
talte om frihed, lighed
og broderskab - og
huggede hovederne af
hinanden. Da det ebbede ud, tog Napoleon magten og vandt
det meste af Europa
gennem en række
blodige krige. I Ame166
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rika kom frihedskrigen mod englænderne. I Europa
udslettede Rusland og Preussen Polen fra landkortet. Sverige sloges med Rusland, Mozart skrev sin
skønne musik i Wien og Beethoven sine stærke
symfonier. Det var urolige år.
Pastor Leth var ikke kun aktiv på det åndelige
område. Det var i hans tid, at præstegården og kirken undergik store forandringer. For at få plads til
sine forsamlinger i præstegården ønskede han at
bygge to fag til stuehuset ”ved Enden af og i lige
Linie med Dagligstuen. Kirkeværgerne og 12
Mænd skønner, at det er nødvendigt og nyttigt også
for Eftermænd. Men Præsten maa selv aarlig holde
de 2 Fag ved lige undtagen den østre Ende og
Gavl, dog maa han ogsaa holde den nye Ford af
Sten derunder ved lige.”168
Vi kan stadig se hans initialer på den vestlige
gavl af ladebygningen (se side 9). Imidlertid må
byggeriet ikke have været af alt for høj standard,
eller også er bygningen blevet misligholdt under
hans efterfølger. Så 60 år senere, i 1857, besluttede
man at rive hele stuehuset ned og bygge den nuværende præstegård på fundamentet af den gamle
præste-gård. Man kan
stadig på nordsiden af
præstegården se,
hvordan murstenene
slår et slag på det
sted, hvor fundamentet blev forlænget
i 1789.
Også i kirken blev
der bygget om, som
tidligere er fortalt.
Pastor Leth har sat
sine tydelige spor i
sognet.
20. Jens Kragh Walter (1827-40) stammede fra
Kolding, hvor hans far var skrædder. Han var gift
to gange, med to præstedøtre. 1) Jacobine Birgitte
Bierfreund (!) fra Udby på Fyn. Hun døde 1813 i
Vallekilde, og herfra hentede han 2) Henriette
Christine Sophie Klein. Han blev først sognepræst i
Asnæs og Vallekilde-Hørve. 1824 blev han sognepræst i Ballum, og herfra kom han 3. juli 1827 til
Sdr. Bjert, indstillet af superintendent (d.v.s. bi-

skop) J.G. Adler, som havde klaget til kongen over
Leths forsamlinger.
Nu skulle der andre boller på suppen, for Jens
Kragh Walter var rationalist, men dog ikke mere,
end at han forsøgte at lede de genoptagne forsamlinger for at styre dem. Men det måtte han snart
opgive. De vakte lod sig ikke påvirke af den nye
præst og hans forkyndelse, men modsagde ham og
overtog selv ledelsen af forsamlingerne trods præstens modstand. Han holdt rationalistiske prædikener i kirken samtidig med, at Grundtvig kæmpede
mod rationalismen og skrev sine salmer, hvori han
så frem til et nyt gyldenår, hvor salmesangen og
troen ville blomstre og overvinde rationalismen.
Men den slags ville pastor Walther ikke høre tale
om.
Han indførte tværtimod den salmebog, som
Grundtvig med rette betragtede som et forræderi
mod salmen, den rationalistiske salmebog Evangelisk-Christelig Salmebog, hvor mange af Kingos og
Brorsons salmer var skrevet om, og hvor alt historisk om Jesus mere eller mindre udryddet. Betlehem og Jerusalem måtte dårligt nævnes. Han virkede også for at indføre Balles lærebog, men han
kunne ikke hindre, at der fra ca. 1830 opstod et nyt
røre om forsamlingerne inspireret af den fynske
bevægelse og herrnhuterne. I 1836 forsøgte Peter
Larsen Skræppenborg forgæves at få lov til at holde forsamling i Agtrup, men det forbød Walther
med henvisning til Konventikelplakaten fra 1741,
der sagde, at der kun måtte holdes møder, hvis
præsten gav lov. Alligevel blev der stadig flere
”troende” i sognet.
Da en præst er meget afhængig af offergaverne
fra sognet, var det ikke godt, at han stod på dårlig
fod med dele af menigheden, og han kom i betydelig gæld til flere af sognets beboere og mistede
derved yderligere menighedens tillid. Kirkegangen
gik efter sigende meget ned, hvad der dog ikke kan
ses på altergangstallene; men man gik jo heller
ikke til alters mere end et par gange om året. Omkring 1830 gik der ca. 1200 til alters om året; i
1833 kun 1006, i 1834 1615, i 1826 1180, og i
1839 1412169. De vakte søgte til Dalby og Vonsild,
hvor pastor Salling prædikede og forkyndte det
levende ord, og hvor de kunne få lov til at synge
efter Kingos salmebog.
Det kan tænkes, at det var baggrunden for, at
kirken fik sit orgel i 1839 som et modtræk, der
skulle lokke de frafaldne tilbage. Det høje alter-

168

Afskrift af papir fra 1789, i præstegårdsarkivet, her cit.e.
Kirkeavisen april 2002. Desværre står der ikke, hvor denne
oplysning stammer fra.

169

Altergangsprotokollen på landsarkivet, tallet afskrevet fra
kopi i præstegårdsarkivet.

67
gangstal for netop 1839 kan måske tyde på, at det
også lokkede nogle til. Alt nyt er jo spændende.
Men Walther fik nu ikke så meget glæde af det, for
han døde året efter i 1840. Og så steg tallet af altergæster igen.

21. Andreas Petersen (1841-68) var præst i
Sdr. Bjert under de slesvigske krige, og med ham
var rationalismens tid forbi i Sdr. Bjert. Han var
født 25. maj 1790 i Draved ved Løgumkloster,
havde været præst i Bedsted 1826-41 og kom til
Sdr. Bjert i 1841. Her blev han, til han døde i 1868.
Han var gift med Anna Maria Kirstine Randbøll, f.
25. juli 1799 i København, død 28. nov.
1855 i Sdr. Bjert.
Selv om han ikke
var vækkelsens mand,
var han dog helt anderledes. Han var
dygtig og travl på det
praktiske område, og
han ordnede sognets
sager i de år, hvor der
skete så meget med
sognets overgang til kongeriget efter krigen. Allerede det første år, han var i Bjert, henvendte menigheden sig med en bøn om, at han ville genindføre Pontoppidans salmebog. For som de så smukt
skriver til ham: ”For nogle Aar siden foreslog vor
afdøde Præst, Herr Pastor Walther, os Indførelsen
af den evangelisk christelige Psalmebog ved Gudstjenesten i stedet for den, vi hidtil havde brugt. Da
han anpriste dens Fortrinlighed og vi havde den
Tillid til ham, at han som vor Præst og Sjælesørger
havde til Hensigt at fremme vort Gavn, saa bifaldt
vi hans Forslag, uden i Forveien rigtig at kjende
den os tilbudte Psalmebogs Indhold; men da Forandringen var foregaaet, fandt vi desværre! Snart,
at vi havde tabt saare meget ved samme. I den
evangelisk Christelige Psalmebog finde vi langt fra

ikke den Opbyggelse, Trøst eller Opmuntring, der
saa rigeligen blev os tildeel i den afskaffede – og
Undertegnedes inderlige Ønske er derfor: at vor
gamle pontoppidanske Psalmebog atter igjen
maatte indføres til Brug ved Gudstjenesten! 31.
Mai 1841 Ærbødigst…” og så kommer underskrifterne på 156 mænd, ”foruden kvinder og børn”. 170
Denne anmodning kunne og ville Andreas Petersen ikke sidde overhørig, men da en salmebogsombytning er bekostelig, organiserede man en husindsamling efter at have fået lov af biskoppen og
provsten. Andreas Petersen indførte også N.J.
Holms ”Kristelig børneven” som skolebog, og
1847 efterkom han en anmodning fra tilflyttede
fynske forsamlingsfolk om dåb efter den gamle
alterbog. For under ledelse af P. Larsen Skræppenborg og Anders Hansen fra Gamborg blev der
holdt forsamlinger i sognet, og selv om Andreas
Petersen ikke yndede disse møder, modarbejdede
han dem ikke og talte undertiden ved dem. Han
ville gerne nedbryde modsætningerne mellem de
forskellige grupper.
Det var også i 1840’erne, at det nationale røre
tog til. I 1843 og 18 44 var de to store møder på
Skamling, hvor Grundtvig ved det sidste talte for
en stor skare, bl.a. om den kommende højskole i
Rødding, og Andreas Petersen var klart dansksindet og underskrev sammen med de grundtvigske
præster P.O. Boisen, H.V. Hertel, U.S. Boesen og
provst C.L. Jannsen (ham, hvis navn står på kirkeklokken) i 1846 en ansøgning om at få bygget et
dansk seminarium. Den blev imødekommet, men
planerne blev aldrig realiseret, måske på grund af
krigene. Petersen blev dog samme år udnævnt til
ridder af Dannebrog.171
Han oplevede i Sdr. Bjert treårskrigen 1848-50
og det store nederlag i 1864, og hvordan grænsen
rykkede tæt på, og Sdr. Bjert som et slesvigsk sogn
var meget tæt på at blive tysk. Tankevækkende er
det, at man overvejede en gård i Skartved, da man
efter 1864 ønskede at etablere en højskole nord for
grænsen i stedet for Rødding. Det blev imidlertid
Askov, der kom til at lægge gård til højskolen, men
var det blevet Skartved, ville sognets kirkelige historie og profil været blevet en ganske anden!
I en beretning i forbindelse med biskop Boesens visitats 1859 skrev han, at kirkebesøget lod
meget tilbage at ønske, trods fremgang især om
vinteren, hvor folk havde bedst tid. Og i beretningen i forbindelse med visitatsen 1862 skrev han, at
170
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han i avisen Dannevirke havde set, at der skulle
have fundet vækkelse sted i sognet i forbindelse
med nogle forsamlinger, men det kendte han ikke
noget til, og han stillede sig tvivlende over for oplysningerne. Vi kan da også se af altergangstallene,
at de ligger meget konstant omkring de 1700 alle
de år, han var i Sdr. Bjert.
Økonomisk set var det imidlertid en fremgangstid i 1840’erne og 50’erne, for England havde
ophævet korntolden 1846, og det gav gode muligheder for landbruget. Det var baggrunden for, at
man i sommeren 1857 havde råd til at bryde den
gamle præstegårds ”indhus” ned og bygge den nuværende op på det samme fundament, 48 alen eller
16 fag langt172, med stråtag og storkerede, som
man kan se på denne akvarel. Det var samme år,

som også Elskager fik nyt stuehus. Hvor pastor
Petersen boede imens, ved jeg ikke. På det tidspunkt ejede sognet stadig de ni fag fra østenden
med kælderen og kvisten og stentrappen på sydsiden og skulle holde denne del ved lige. Præsten
ejede de øvrige syv fag og desuden alle stald- og
ladebygninger, bryggershuset og den lukkede gang,
bager- og ovnhuset, alle brønde med pumper samt
alle kakkelovne i huset. Men 19. oktober 1869 købte sognerådet præstens del.173
22. Maurits Mørch (1868-87). Han var født i
Moesbjerg præstegård 5. juni 1816, blev opkaldt
efter sin farfar, som var præst i Sdr. Kongerslev og
Fløslev i Vendsyssel. Han blev student fra Ålborg
og cand.theol. i 1838. Han fik ikke straks embede,
men arbejdede som lærer, indtil han blev ordineret
i 1849 i Ribe, hvorefter han blev sognepræst i
172
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Reisby. Det var under de slesvigske krige, og da
han i sin tiltrædelsesprædiken talte om troskab mod
kong Frederik 7. og om oprørernes tyranni, blev
han arresteret og sat i arresten på Gram slot og afskediget kort tid efter. Men han kom dog tilbage,
da slesvig-holstenerne havde tabt krigen. I 1857
blev han præst i Hostrup ved Tønder, og også her
førte han klar national tale, hvad der førte til hans
anden afskedigelse 28. okt.1864, hvor området
blev tysk. Han ville nemlig ikke aflægge ed til den
preussiske konge. Han fik kun to døgn til at afhænde de værdier, han havde i præstegården og dens
avlsbygninger, kreaturer og inventar og bryde op
med kone og fem børn. Det gav ham store tab.
I et skab i Hostrup præstegård nær Tønder ligger der et gulvbræt, hvorpå der med blyant er skrevet: ”Frihed er Livets Kerne” Mester C. Andresen,
Jeising, Svend Andreasen Petersen Straagaard,
Emmerlev Sogn. Præsten var en af de store Landsforrædere. 1865”. Dette bræt blev fundet under
konfirmandstuegulvet, da et nyt blev lagt, og siden
har man diskuteret i sognet, hvilken præst det
handler om, for navnet nævnes jo ikke. Hvis brættet havde været skrevet af en tysksindet, ville det
vel næppe være skrevet på dansk. Mørchs efterfølger pastor Christian Dam var tysksindet, og han
trådte til allerede 1. jan. 1865, så mon ikke det
handler om ham. Efter sigende var Mørch meget
afholdt i Hostrup, og det var få, der ønskede ham
bort.174
Efter et par år som
lærer på Vordingborg
realskole fik han stilling som præst i Øster
Starup og Vester Nebel
ved Kolding1866-68.
Samme år blev han
provst for Vejle amts
søndre provsti, hvor
han som tidligere slesvigsk embedsmand fik
det hverv at indlemme
de otte sogne i kongeriget. Herfra flyttede
han til Sdr. Bjert i 1868. Han var gift med Kirstine
Petrea Ørum i 1851, født i Ribe 3/10 1827 og død i
Hvalsø 18/6 1911. I 1884 blev han ridder af Dannebrog, som alle provster bliver, og efter sin afsked
i 1888 flyttede han og hans kone til København,
hvor han døde 1/8 1890. I nekrologen skrev Kol174
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ding avis 4. august 1890: ”Provst Mørch var en
begavet Mand med mange Interesser og var dertil
en ualmindelig elskværdig Personlighed, der vakte
alles Agtelse og Tillid… Gamle Provst Mørch var
en fin Mand og en fin Natur. Hans store, værdige
Prælatskikkelse indgød uvilkaarlig Respekt. Præstegaarden i Sdr. Bjert var vidt kendt for dens
Gæstfrihed. Han var en stor Musikelsker, spillede
selv smukt og holdt smaa Soireer med Venner i sit
Hjem. ”175 Der skal også have været afholdt danseskole i den store sal i præstegården176.
Det fortælles om provst Mørch, at ”han var så
ydmyg, at han holdt bestemt paa, at en Prædikant
altid skulde tage sig selv med, naar han talte til
andre. Og dette gjorde han selv saa grundigt, saa
han ikke blot i sine Prædikener sagde ”vi troende”, men også ”vi vantro” og ”vi Farisæere”.177
Hans søn har karakteriseret ham som højkirkelig i den forstand, at han både tog afstand fra
grundtvigianisme og Indre Mission. Men ifølge
sønnen gav det ingen splittelse til sognet.178 Kirkegangen var god under ham, og han holdt også bibellæsninger i Agtrupskov skole, men var i øvrigt
meget optaget som provst, for dengang hørte også
skolevæsenet under provsten. Men de vakte kredse
fandtes stadig og kunne nu frit mødes, og der var
god forbindelse til Christiansfeld. De holdt også
forsamlinger på egen hånd og sang af Brorsons
Troens rare Klenodie og besøgte ligesindede kredse i Dalby.
I 1870’erne vandt Indre Mission indpas i sognet gennem flere indremissionærer. Det førte til, at
vækkelsen siden blev præget af Indre Mission og
Sdr. Bjert fik sin plads i Indre Missions historie.
Således blev et meget omtalt møde 28.-30. september 1879 afholdt på Tårbækgård i Skartved.
Her var alle jyske missionærer samlede, og et flertal ønskede at udelukke en af dem, fordi han var
”boglærd”, han var nemlig både cand. fil og lærer.
Det var et lægmandsoprør mod bestyrelsen, men
besindige kræfter fik spliden stillet året efter.179 Og
i juli 1900 blev det første helliggørelsesmøde for
Indre Mission afholdt i Sdr. Bjert, fordi man mente, at ”her…er særlig gode Betingelser for at faa
175
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den uforstyrrede Stilhed, der just saa meget ønskes.” I fire dage var ca. 30 mennesker samlet i
menighedshuset, for, som det hed i indbydelsen:
”Livets Vækst lægger det som en alvorlig formaning til alle de vaagne: stræb alvorligt efter Dybde
i Syndens Erkendelse og Naadens Tilegnelse og
efter Inderlighed i Samlivet med Herren, for at vi
ikke paany skal opleve den Ulykke, der saa ofte har
gentaget sig i Guds Menigheds Historie, at den
indvortes Kraft blev mindre, alt som Menighederne
voksede udvortes.” 180 Hvad der begyndte her,
voksede sig siden stort både i sognet og ud over
landet.
Men tilbage til provst Mørchs tid. I sognet voksede kredsene af de vakte. Der var søndagsskoler
flere steder fra slutningen af 1870’erne og møder
for unge piger fra begyndelsen af 1880’erne. Der
blev holdt bedemøder i tilknytning til Evangelisk
alliance ved gårdejer Chr. Lind. I 1887 flyttede
indremissionær Jakob Jensen til sognet fra Taulov,
og der opstod en samtalekreds i Binderup. KFUK
blev stiftet i 1887 og KFUM i 1889. Med andre
ord: Der var åndelig grøde, og jorden var gødet for
vækkelsen, der kom i 1889.
Da provst Mørch tog sin afsked efteråret 1887,
besluttede de troende at sende en tremandsdelegation til professor Peder Madsen for at få ham til at
påvirke departementschefen, så der blev udnævnt
en indremissionsk præst. De foreslog nogle navne,
men departementschefen lovede dem ikke noget.
Kun sagde han: ”En gammel præst skal De ikke
have, men De skal nok faa en god Mand”. De fik
ikke deres vilje, troede de, for kultusministeren
udnævnte Carl Wied, som gik for at være grundtvigianer. De fik langt mere, end de havde bedt om.
23. Rasmus Jens Georg Carl Wied (1888-1901).
Wied er nok den præst, der har sat de største spor i
sognet. Han viste sig at være den rette mand på det
rette sted i den rette tid. Han var flittig og ydmyg
og klart bevidst om sin opgave med at kalde folk til
troen. Straks han kom til sognet, begyndte han at
gå på mange husbesøg for at lære sin nye menighed at kende. Når han kom, var det ikke bare for at
snakke om vejr og vind, men han ønskede, at sognets beboere skulle møde Guds ord igennem ham,
så det prægede dem. Han forkyndte for mennesker
i lade og i lo, gik lige så gerne i stalden til tjenestefolkene som til husbonden i huset, og han bøjede
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knæ og bad, når han mødte nogen, der skulle bedes
for. Det gjorde indtryk på folk.
Allerede næste år, 3. februar 1889, brød vækkelsen igennem med en helt usædvanlig kraft. Teksten, han skulle prædike over, var beretningen om
stormen på søen, og Wied sammenlignede Guds
kirke med et skib, der sejlede hen over verdenshavet. Han sagde bl.a.: ”I Folk her i Bjert sværmer
omkring Kirkeskibet med eders Smaabaade. Det
ser ud, som om I vil om Bord, men det er slet ikke
eders Mening. I kredser kun om det, I sejler med
Dødssejlere alle til Hobe, men kommer I ikke om
Bord i Kirkeskibet, gaar I til Bunds og gaar fortabt.”181
Den prædiken gjorde et
stort indtryk på
mange, selv om
den næppe var
stærkere og
bedre end så
mange andre
prædikener, der
er blevet holdt i
kirken. Men den
talte til folk
med en uhørt
kraft, som gjorde et dybt indtryk på mange. Og da han tilfældigvis
havde indbudt til møde i præstegården samme aften, kom der så mange, at de dårligt kunne være
der. Der blev lyttet, der blev sunget, der blev bedt,
og mange følte, at de måtte overgive sig, lade sig
omvende, og fyldtes af en stor glæde.
Det var i februar, hvor der ikke var så travlt på
gårdene, så det fortsatte i de følgende uger, og flere
og flere omvendte sig. Sognet blev et ganske andet,
og Wied selv gjorde alt, hvad han kunne, for at
følge det op. Han holdt mange møder. Hver tirsdag
aften samlede han til møde og gennemgik troen for
deltagerne på samme måde, som han gjorde for
konfirmanderne, og på den måde sørgede han for,
at det ikke bare blev føleri, men solidt funderet.
Og vækkelsen fik flere efterdønninger, idet han
hvert år i februar holdt bedeuger, og i 1896 talte
han ved et møde i Agtrupskov skole og skabte også
der vækkelse.
Selv spurgte han sig, om det var en usund vækkelse, som ikke kunne holde, når det blev hverdag
igen, men han kunne ikke se rettere, end at det var
181
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Guds vilje, at det skulle ske. Og set i bagspejlet må
vi sige, at vækkelsen kom til at betyde meget godt i
sognet mange år fremover, selv om den også af og
til førte til dømmesyge og skarpe skel i sognet. 182
En af Wieds præstevenner skrev således om
ham: ”Naar man dengang selv fjærn fra og ukjendt
baade med Præsten og Forholdene paa Stedet
spurgte om den menneskelige Aarsag til den store
Vækkelse i Sønder Bjært, blev der altid svaret, at
det var Pastor Wied. Men spurgte man, om han var
en særlig stor Opvækkelsesprædikant, blev der
altid svaret Nej, det var han ikke i dette Ords almindelige Betydning… den dybe Alvor og Inderlighed, der, baaren af personlig Overbevisning… og
uden for Kirken viste han en sjælden Forstaaelse
af, at Voddet ikke alene skal kastes ud, men også
drages op igen.”183
På den baggrund er det vemodigt, at netop han,
der mere end nogen anden medvirkede til at skabe
kirkeligt liv i sognet, måtte rejse fra sognet som en
skuffet og udbrændt mand.
Den officielle forklaring var, at han ikke kunne
få pengene til at slå til, eftersom indtægterne både
skulle lønne ham og hans familie, afbetale hans
gæld og give pension til provst Mørchs enke. Ganske vist var Sdr. Bjert et på mange måder godt embede, idet det indtil 1899 var det tredjebedst aflønnede embede i hele Ribe stift. Embedets indtægter
var på 8.212 kr. Til sammenligning var f.eks. præstens indtægter i Grindsted kun 1.684 kr. og i Taps
2.834 kr. Men Wieds nye embede, Humble på
Langeland, var et af landets absolutte topscorere:
10.268 kr. om året, så det må da have hjulpet på
hans økonomiske forhold. De langelandske
præsteembeder var meget, meget "fede”. Der var i
hele Fyns stift kun tre embeder, som kom over
10.000 kr., og de lå alle på Langeland: Snøde,
Humble og Tranekær.184
Men det var nu ikke hele grunden. Et brev
skrevet til Laurits Lind, Bjertgård, der havde inviteret ham til at komme på besøg fra Humble, viser,
at der var en mere smertelig grund. ”De må ikke
vente mig,” skriver han. ”Jeg tænker med dyb Sorg
og Smærte på Sdr. Bjært Menighed. Det er ikke
Flytningens Skyld, thi jeg var bleven slidt op i Tjenesten, men det er den mig uforklarlige Behand182
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ling, der er bleven mig til Del fra Menighedens
Side, og som vist nok er enestående. Den bevirker,
at hele min Præstegerning i Bjært ligger i en mørk
Tåge for mig.” 185
Hvad præcis der ligger bag disse ord, ved vi
ikke, men det menes, at der var nogle af de allermest fromme og nidkære, der havde angrebet ham
for ikke at være nidkær nok. Nyomvendte kan være
meget fordømmende. Heldigvis holdt han ikke fast
ved afvisningen. Han kom på besøg i sognet i
1906, boede hos Moe i præstegården, prædikede i
kirken, og menigheden flokkedes om ham, som de
fleste elskede og havde meget at takke for. Moe
kørte ham også rundt i sin hestevogn til gamle
venner. Tre år efter, i 1909, døde han.

For nogle år siden dukkede der en lille bog op,
som har tilhørt pastor Wied og spillet en rolle under vækkelsen. Det var en udgave af Davids salmer
fra 1887, som Wied havde købt i 1888 og brugt,
når han holdt andagter rundt om i sognet. Den var
bundet ind, så hver anden side var blank, og på
dem har han med meget lille skrift noteret datoer
for nogle af sine møder og stikord, som han har talt
ud fra. Her kan man med et forstørrelsesglas og lidt
tålmodighed læse sig ind på hans kristendomsforståelse, se, hvad det var, han prædikede og ramte
mennesker med. 186
Salme 103 har han gennemgået den 29. dec.
1889 i Bjert kirke, idet den er tekst til søndag efter
jul, og igen i Humble præstegård 8. februar 1906.
Til den skriver han bl.a.: ”David opfordrer til Tak
– nok at takke for. Han tænker ej først på Sundhed,
185
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Hjem osv., men først og fremmest paa Syndsforladelsen, Naaden gav – for alle Misgerninger, for al
Fordærvelse, som findes i Sjælen, for Syndens Følger. v.5: Ja, saa rigelig flyder Guds Nådesbrønd
for hans Børn, at …de er som Træer, plantede ved
Vandbække, hvis Blade aldrig visner, det er med
dem som med Ørnen, der bliver ældst af alle Fugle,
og idet den aarlig skifter Fjer, altid stedse bliver
fornyet og bliver ung, saaledes går det Guds Børn i
Alderdommen; naar de bortdø fra mange Glæder,
vederkvæger Guds Riges Gaver deres Sjæle.
Ps. 103,8-14: Hvor er dog Guds Kærlighed
ikke skildret mageløst her. Og dog leve mange
Mennesker paa Jorden uden at frygte Gud. Daaren
siger i sit Hjerte…. Mange nægter ikke, at Gud er
til – antage hans Ord for Sandhed – udvortes
Gudsfrygt – saa intet at frygte, de er nær indtagne i
sig selv, deres egen Godhed, Gudsfrygt. De er
selv… (ulæseligt) med en saadan Gudsfrygt. Gudsfrygt er ikke noget, der voxer frem af sig selv paa
det naturlige Menneskes Hjertebund… De Ofre,
som behager Gud, er en sønderbrudt Aand, et sønderbrudt, sønderstødt Hjærte. Bevidsthed om
Aands og Legemes Overlegenhed bliver let Anledning til, at man sætter sin Tillid til saadan Kraft og
holder Kød for sin Arm (d.v.s. søger sin Styrke hos
Mennesker i Stedet for hos Gud…”. Man hører
vækkelsestonen, inderlig og stilfærdig, men den
nåede ind i hjerterne og skabte vækkelsen.

Hans kone Sophie
Frederikke Wied (18411923) var datter af biskop Balslev i Ribe, og
hun beskrives som en
stærk og rig personlighed med kunstneriske anlæg. Vi kender
fine tegninger og små
akvareller fra præste-

72
gårdens omgivelser. Bl.a. lavede hun til sølvbrylluppet i 1898 et mindealbum, hvor hver af siderne
dækkede de ti år, de på det tidspunkt havde været i
Sdr. Bjert187. Herfra ses en tegning af præstegården, som den var dengang. Læg mærke til, at der
kun er ét vindue mod vest og ingen havedør.
24. Otto Fritz Moe (1901-22) er også beskrevet
i bogen om vækkelsen, men noget skal dog føjes
til. For der gik mange historier om ham på grund af
hans skarpe og revsende prædikener og mange
børn. Da jeg kom til sognet i 1980, kunne de gamle
i sognet stadig huske ham, for han havde konfirmeret dem. Han var født 1846 i Roskilde, var oprindelig skibsbygger, men læste videre og blev cand.
theol. i 1874, kapellan i Tved på Fyn i 1875, sognepræst i Ærøskøbing i 1879 og i Skjern 18851901. Han var bror til den kendte præst i Harboøre
og siden Skanderup Carl Moe. De var meget forskellige, Carl var høj, og Otto lille og rund, men i
deres forkyndelse lignede de hinanden. Brødrene
blev undertiden omtalt som Krudt-Moe og Dynamit-Moe, og tilnavnene siger noget om den kraft,
der var i deres ord.
Men det var noget,
der udviklede sig. Han og
hans første kone Andrea
Alma Merceditta Krogh
(1849-86) havde truffet
hinanden på et bal, og
mens de var præstefolk i
Tved, spiste de gerne
søndagsmiddag hos pastor Suhr med rødvin og
efterfølgende whist.188 På
det tidspunkt kendte Moe ikke ret meget til Indre
Mission. Det kom først for alvor, da han traf Vilhelm Beck.
Men allerede som ung var han kendt for sin
direkte og udfordrende tiltale til folk og samlede
mange til kirke. Det samme skete, da han blev
præst i Ærøskøbing. Men det var først i Skjern, at
han virkelig skabte vækkelse og samling om Indre
Mission. Dér blev han en førerskikkelse, så da han
flyttede til Sdr. Bjert, hvor vækkelsen allerede
havde fundet fodfæste, måtte han lære at gå i en
andens fodspor. Menigheden ”kunne selv”. Det var
ikke helt let for ham, og da han heller ikke var så
flittig til husbesøg som Wied - det skulle der også
noget til, - varede det lidt, inden parterne vænnede

sig helt til hinanden. Men han vakte respekt, når
han ledede gudstjenesten, så den blev en fest for de
fleste, undtagen dem, han hængte ud fra prædikestolen. Han sang højt og sagde med høj røst amen
til degnens ind- og udgangsbøn. Og kirken var
fuld, så der var tit ”bænke ude”, altså ekstrabænke i
midtergangen.
Hans søn skriver: ”Som Tiden gik, vandt Fader
ogsaa stor Respekt i denne sønderjydsk prægede
Befolkning, hvor der var ikke saa lidt Selvbevidsthed og Stejlhed. Thi man forstod, at trods hans
jævne Færd og venlige Væsen mod alle Mennesker,
var han en Mand, der kunde staa fast som faa,
naar det gjaldt noget, og man forstod, at det, han
vilde af hele sit Hjærte, var Menneskers Omvendelse og Frelse.”189
”Fader holdt sig væsentlig til sin Prædikestol
og til sin Kirke. Det kristelige Arbejde, der ellers
var i Gang i Sognet, jeg tænker på Søndagsskole,
KFUM&K, Arbejdet i de forskellige Missionskredse og lign. lod han de troende selv lede, han havde
slet ikke nogen Ambition i Retning af at ville være
Styrer og Leder af det hele i Sognet. Til Samtalemøderne kom han dog jævnligt… ligesom han også
ofte sluttede Missionærernes Møder, og i Bedeugen i Januar var han en bærende Kraft.”190
Derimod var han modstander af afholdsbevægelsen Blå kors, som efter hans mening kunne
føre til farisæisme og splittelse, og han hævdede, at
Skriften ikke krævede totalafhold, kun mådehold.
Naturligvis vakte en så stærk personlighed modstand, og adskillige ældre fortalt mig historier om,
hvordan han havde trådt på de ikke-troende, der
samlede sig om forsamlingshuset i Agtrup, som
han kaldte ”Satans synagoge”, og hvordan han
medvirkede til, at mejeriet blev lukket om søndagen også for de ikke-missionske gårdmænd.
Hans første kone Andrea døde i Skjern efter det
syvende barns fødsel, smittet med barselsfeber af
jordemoderen. Så stod han alene med syv børn
under otte år. Han tog da en 22-årig husbestyrerinde, som siden blev hans anden hustru. Det var
Benny Martine, født Rasmussen (1864-1932), datter af en kaptajn fra Stige ved Odense. Og med
hende fik han endnu 13 børn. Af de 22 børn blev
de 19 voksne. Ikke mindre end seks af dem udvandrede til Amerika, og det lykkedes vist aldrig at
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samle hele børneflokken på én gang. Flere af dem
gik det ikke ret godt.191

Den yngste af første kuld, lille Andrea, som var
opkaldt efter sin afdøde mor, kom efter moderens
død til Roskilde, hvor hun blev opdraget af sin afdøde mors to ugifte søstre, Clara og Johanne
Krogh, og hun kom til at spille en rolle i litteraturhistorien. For disse pæne ældre damer kendte Gustav Wied, der brugte dem som modeller for tante 1
og 2 i sin klassiker Skærmydsler. Ellen, den unge
pige i stykket, var Andrea, pastor Moes datter. Så
også i Moefamilien har månen den farve, måner
skal have.
Men der var jo nok at se til med de andre seks
samt alle dem, der siden kom til. Andreas, som var
nr. 2, blev kunstner, og desværre forsvandt et af
sporene efter ham, da præstegården blev sat i stand
i 1980. Han havde med en diamant ridset sit navn i
en rude i den lille stue, som engang hed fruens kabinet. Vi bad om, at ruden blev sat til side, da vinduerne skulle skiftes, men den blev alligevel smidt
ud af håndværkerne.
Et af de yngre børn, Elisabeth, besøgte os et af
de første år, vi var i præstegården, og hun fortalte
med et stort smil om, hvordan hendes far havde
taget de unge mænd, der sværmede for hans døtre,
ind på sit kontor for at indskærpe dem, hvordan
han forventede, at de opførte sig over for hans døtre. Fra kontoret gik der dengang en dør ind til soveværelset bagved, - præstegården var bygget, så
der var fem dobbeltdøre på rad, så man kunne stå i
den ene ende af præstegården og se ned til den anden - og så listede pigerne ind i soveværelset og
lyttede til faderens formaninger og kæresternes
forsigtige svar. For nok havde Moe lune, men han
havde også myndighed.
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Et karakteristisk citat viser både hans humor og
modvilje mod demokrati. I 1903 havde I.C. Christensen fået vedtaget loven om menighedsråd, og
den var der mange præster, der var meget imod, og
de første år skete der ikke ret meget. I 1912 fremsatte kultusminister Appel imidlertid en ny lov, der
gav menighedsrådene mere magt, bl.a. til at vælge
deres præst, og det fik Moe til at skrive i menighedsrådets forhandlingsprotokol:
”Efter omtrent 5 Aars Forløb afgik Menighedsraadene af 1903 ved Døden. De efterlader intet
Savn, og naar undtages en enkelt Politiker og maaske en enkelt Bisp var der ikke et Menneske i det
ganske Land, der fældede en Taare. I 3 Aar laa de
i deres Grav glemte og upaaagtede. Men nu ere de
i det Aar 1912 komne igen, opvakte af Graven af
Kultus-minister Appel. Der er ingen Glæde over
deres Gjenkomst, og det er ikke sandsynligt, at
Menighedsraadene af 1912 opnaar nogen høj alder. Sdr. Bjert Præstegaard d. 24. Oktober 1912.
O.F. Moe.” Den profeti fik han heldigvis ikke ret i.

Her ses den store havespisestue omkring 1920,
og i baggrunden Margrethe Moe. Den lille dør til
venstre førte ud til anretterværelset, der dengang
var mellem køkken og spisestue, men blev lagt til
køkkenet i 1980. Og nedenstående billede viser fru
Moe på trappestenen, mens pastor Moe står og
taler med datteren i vinduet.
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Da han fyldte 70 år, søgte han om forlængelse
og fik lov til at fortsætte som præst 5-6 år endnu.
Da han gik af i 1922, flyttede han og hans kone til
Strib, men han døde samme år og ligger begravet
på Sdr. Bjert kirkegård.
Sønnen Aksel skriver om ham: ”Fader var ikke
Skribent, og der findes kun meget lidt trykt efter
ham. Han har ikke som Broderen Carl udgivet nogen Prædikensamling og kun en sjælden Gang ladet sig afnøde en Prædiken til Missionstidende.
Maaske var det, fordi han havde en Følelse af, at
hans Prædiken skulde høres, som man siger. Thi
Fader virkede ikke alene ved sine Ord, saadan som
det var Tilfældet med hans Broder Carl, der var
yderst stilfærdig paa Prædikestolen, men i høj
Grad ogsaa ved sin stærke Røst og ved den Overbevisningens Glød, der var over hele hans Fremtræden. Det var tydeligt at mærke, at han følte sig
som et Herrens Sendebud, som en Herold, der havde et vigtigt Budskab at bringe, som skulde raabes
ud med al kraft, om det dog kunde blive hørt.”192
”Fader skrev kun sine Prædikener de første 4
Aar (altsaa i sin Kapellantid) og siden ikke et Ord.
Men dette betød ingenlunde, at hans Prædikener
var halvt improviserede. Nej, fra Ord til andet
havde han udarbejdet dem i sit Hoved og kunde
gemme dem der i Aarevis. Og Landevejen var hans
Studerekammer. Hver Morgen efter Andagten gik
Fader ud – hvordan Vejret saa var – og mens Fok
vel tænkte: Præsten er ude paa sin Spadseretur, ja
saadan en Mand har det godt! – saa arbejdede
Fader af fuld Kraft med sin Prædiken. Altid prædikede han over de gamle Tekster (altså 1. tekstrække, selv om 2. tekstrække var indført i 1885), dem
kunde han ordret udenad, allerede da de nye kom,
og havde dem saaledes altid med sig.”193
Om Benny Moe er der skrevet smukt i Vækkelse og liv i Sdr. Bjert 1889-1989 og i sønnen Knud
Moes bog om barndomshjemmet I Smeltedigelen.194
25. Frederik Jens Ebbesen (1878-1941) og
Emmy Ebbesen, født Schulstad (1882-1956). Også
dem er der fortalt ret udførligt om i Vækkelse og liv
i Sdr. Bjert 1889-1989. Frederik Ebbesen var født
1878 i Ordrup, blev cand. theol. i 1903, og var huslærer et år, før han fik sit første embede i Hvidbjerg. Han var præst i Aale i 1908-10, derefter i
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Hejnsvig og Sæby i Hornsherred, før han kom til
Sdr. Bjert i 1922. Også han var slået af det rige
menighedsliv. I 1927 skrev han, at kirkegangen var
29-30 %, men også under ham faldt den. Han var
”ingen Organisator, men ved sin varme og klare
Forkyndelse samt sin stilfærdige Maade at omgaas
Mennesker vandt han sig mange Venner” 195.

Han var en stor kraftig mand, med et lune, der
dækkede over et mismod og en ydmyghed og en
følelse af ikke at slå til. Men når han stod på prædikestolen, var han i sit es og prædikede med kraftig stemme og store armbevægelser. Nok hørte han
til vækkelsens folk, men han var ikke dømmende,
for han vidste, hvor skoen trykkede, og hans prædikener handlede meget om, hvad Gud har gjort for
at frelse menneskene.
Fru Emmy Ebbesen var datter af margarinegrosserer Schulstad fra København. Det fortaltes,
at hun havde lidt svært ved at vænne sig til det ikke
så velhavende præsteliv, og de havde tit økonomiske problemer, og børnene kviede sig, når de skulle
bede om kredit196. De var gæstfrie og hjertelige,
men Ebbesen var en del syg og måtte have kapellan i de sidste år, 1938-40.
Det var Jens Holger Abildtrup, og det var hans
første embede. Han var flittig til at aflægge de
gamle besøg. Men hans gerning i sognet hørte op ved Ebbesens afsked, og da blev han
takket for sin jævne færden
mellem sognets beboere. Han
endte som præst i Vejrup ved
Gørding.
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Da Ebbesen gik af som 62-årig, flyttede de til
Gårslev, men han levede kun nogle måneder og
ligger begravet på Bjert kirkegård, ikke langt fra
lågen over til præstegården. Fru Ebbesen døde
femten år senere, og flere af deres børn ligger på
kirkegården, idet nogle af dem blev gift ind i
gårdmandsfamilier i sognet.
26. Karl Robert Hansen og Mette Kirstine

Hansen (1941-52). Han
var født 1908 i en arbejderfamilie på Nørrebro,
mens hun var fynbo og uddannet som husholdningslærer. Hans far var snedker, men under arbejdsløsheden ernærede han sig i lange perioder
som kunstmaler, og der har hængt flere billeder
malet af ham rundt om i sognet. Karl Robert Hansen voksede således op i små kår, og det kom til at
præge ham og hans indgang i sognet, hvor han i
modsætning til sine forgængere ikke så meget var
præst for de velhavende som for landarbejderne.
Allerede som barn ville han være præst, og i
1933 fik han embede i Brønderslev som Danmarks
yngste præst, og her mødte han tanken om at samle
arbejderne til bibelkredsarbejde. Da han kom til
Sdr. Bjert, så han straks, at Sdr. Bjert var et sogn
med standsforskelle, hvor de store gårdmænd kaldte sig proprietærer og ville tiltales med ’De’. Kirkegængerne var mest gårdmandsfolkene og deres
tjenestefolk og nogle håndværkere, mens der kun
var få landarbejdere. De følte sig ikke hjemme i
kirken sammen med de bønder, som langt fra altid
behandlede dem ordentligt. Det fortælles, at fru
Ebbesen en dag, hvor det var et forfærdeligt regnvejr, var på vej sammen med en af proprietærfruerne. De kom forbi en landarbejderkone, der gik og
hakkede roer. Da fru Ebbesen udtrykte sin medlidenhed med hende, svarede proprietærfruen: ”Åh
hvad, det er de jo skabt til!”

Karl Robert Hansen havde modet og lysten til
at bryde med mønsteret og indbød arbejderne til
møde i forsamlingshuset i Agtrup og ikke i menighedshuset, som blev betragtet som gårdmændenes.
Disse møder førte til skabelsen af Arbejdernes bibelkreds, som mødtes i over 40 år, indtil vi kun var
fem tilbage og samledes på plejehjemmet.
Selvfølgelig var der nogle, som syntes, at Karl
Robert Hansen blev for feteret af arbejderne, og at
det var forkert, at præsten indbød ”med kammeratlig hilsen”. Men Karl Robert Hansen fik bygget bro
mellem grupperne, og landarbejderne i kredsen
blev trofaste kirkegængere og aktive i kirkens liv.
Heldigvis var der også gårdejere, som kunne se
værdien i Arbejdernes bibelkreds og ikke undså sig
for at være med til møderne, når de foregik i nærheden af, hvor de boede. Således deltog Oluf Juhl
fra Binderupgård flere gange i møderne i Binderup,
selv når de blev holdt under ydmyge kår i de små
landarbejderboliger, hvor der blev lagt brædder
mellem de få stole for at få siddeplads til alle. 197
Den anden ting, som Mette og Karl Robert
Hansen huskes for, er den store indsats, de gjorde
under og lige efter krigen. Både forsamlingshus og
menighedshus blev besat af tyskerne, og det eneste
sted, menigheden så kunne mødes, var i præstegården. Tit var der møder 3-4 gange om ugen, og det
var mange, der kom, når der blev indbudt til møde,
så enhver kan forestille sig, hvad det har medført af
arbejde og rengøring og uro i hjemmet. Og da Karl
Robert Hansen var et såre upraktisk menneske,
hvilede der så meget mere på hans kone, som til
gengæld var meget dygtig og praktisk.
I pengeskabet i kirken ligger der en lille bog,
hvori degnen har skrevet op, hvilke kollekter der
blev samlet ind i kirken i årene 1946-63. Den 31.
marts 1946 blev der ud over pengene samlet 181
sukkermærker og 337 smørmærker ind, og de må
have været til fru Hansen. For sådan gjorde man.
Også min mor fik sukker- og smørmærker forærende fra folk i sognet under krigen som en hjælp
til alle de boller og kringler, hun bagte til møderne
i min barndoms præstegård.
Ikke blot det overkom hun. Hun tog også del i
utallige møder i Bjert og fulgte sin mand ud over
det ganske land som talerens kone. Hun var med
ved begravelser, bryllupper, private fester og sammenkomster og klarede derudover at passe den
store præstegård med ti kakkelovne og haven og
køkkenhaven og de fire børn.
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En ekstra belastning var det, at der under krigen blev indkvarteret tyske soldater i præstegården.
Karl Robert Hansen har fortalt mig, at han førte
den tyske officer op til kvistværelset ud mod vejen
og sagde, at her skulle han bo, for det var husets
bedste værelse. ”Hvordan det?” spurgte den tyske
officer. ”Jo, for herfra kan De se søjlen og det danske flag på Skamlingsbanken, som er et samlingsmærke for os danske.” Så gik officeren og forlangte indkvartering et andet sted. Hansens børn husker
denne officer som meget arrogant, men også, at
han var meget nedtrykt, da han i slutningen af krigen blev sendt til Østfronten.198

Den store havestue blev brugt af tyskerne til
depot. Derfor gik der vagter ved præstegården om
natten. Og tyskerne forlangte adgang til familiens
klaver. De menige tyske soldater var indkvarteret i
stalden. Der blev smidt noget hø ind i båsene, så de
kunne sove der. Det var en broget flok af ungarere,
østrigere og tyskere, mest modne mænd, der havde
kone og børn hjemme, hadede krigen og bare ønskede en fredelig hverdag med familien. Nogle af
dem kom ind til præsten om aftenen og sad og
græd og længtes hjem.
Vanskeligt var det for præstefamilien at omgås
tyskerne, for det gjorde man ikke, hvis man ville
vise et nationalt sindelag. Men det kunne ikke undgås, at der var en vis kontakt med de soldater, der
boede i præstegården. Navnlig en af soldaterne,
Karl Köhler, var meget glad for præstens piger, da
han selv havde kone og to døtre i samme alder derhjemme, og det gjorde et dybt indtryk på familien,
da han en dag sad og græd, fordi hans hjem var
blevet ramt af en bombe og hans kone dræbt.

Karl Robert Hansen måtte gå balancegang, for
hvis han havde for meget med tyskerne at gøre,
kunne han lægge sig ud med nogle i sognet, og
blev han for national og for tydelig i sine prædikener, fik han fjender blandt de danske medløbere.
For dem var der også nogle af i sognet. Han vidste,
at hans telefon blev aflyttet, og han havde en lille
kuffert stående parat, hvis det skulle blive nødvendigt at gå under jorden.
Huskes skal også præsteparrets indsats for de
tyske flygtninge, der kom til Sdr. Bjert omkring 20.
april 1945 og blev indkvarteret i menighedshuset.
Dem tog han sig meget af, snakkede med dem og
holdt andagter og gudstjenester for dem i kirken.
Tilsvarende tog han sig også meget af den flygtningegruppe, der kort efter kom til Mikkelsens
badehotel ved Binderup strand.199 Det var en tysk
drengeskole, der var blevet evakueret fra Berlin
med elever og lærere og deres familier, da de russiske styrker nærmede sig byen. Juleaften 1945 holdt
præstefamilien sammen med flygtningene, og præstebørnene gik inden jul i gang med at lave og indsamle julegaver i sognet til dem, små ting som et
stykke sæbe, en kam og lignende – og en chokoladefrø til hver af drengene. Flygtningene var der
nogle måneder, før de blev ført andetstedshen.200
Han oplevede også, hvor hurtigt tingene blev
normaliseret efter krigens ophør. De gamle politikere vendte tilbage, og det folkelige og kirkelige
sammenhold, som besættelsen havde skabt, fortonede sig til skuffelse for mange.
1951 blev Karl Robert Hansen opfordret til at
blive højskoleforstander på Fårevejle sygeplejehøjskole, og han søgte orlov et år, til dels for at finde
ud af, om det var det, han skulle. Han var meget
glad for at undervise, og der var på det tidspunkt
forhandlinger i gang om, hvorvidt en præst kunne
medføre sin pension, når han gik over i højskolen.
Han regnede med, at det ville være afklaret, inden
året var gået. Han var godt klar over, at der ville
være folk i sognet, der syntes, det var forkert. Dengang var det ikke almindeligt at søge orlov. Men
han lovede at komme og tage en gudstjeneste om
måneden i Sdr. Bjert samt de kirkelige handlinger,
der var i den weekend. Han fik orloven.
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Da året var ved at være omme, var han meget i
tvivl, hvad han skulle vælge, for han elskede Sdr.
Bjert, og han var også glad for at være højskoleforstander. Han endte med at beslutte, at han ville
tilbage til Sdr. Bjert, men da lod nogle i menighedsrådet ham vide, at når han kunne undvære
dem, så kunne de også undvære ham. Det var et
slag for ham, men han vedblev at nære en stor kærlighed til Sdr. Bjert. Siden blev han præst i Hald
ved Randers.
Karl Robert Hansen var et myreflittigt menneske, holdt mange foredrag og skrev 14 bøger, to
kantater, tre skuespil og et utal af pjecer. Han var
præst i alt, hvad han foretog sig, hans liv og kald
var forkyndelse. Karakteristisk for hans måde at
tale på er den salme, han skrev om Guds nåde, og
som blev sunget ved hans begravelse. Den er på
tolv vers, hvoraf fire lyder:
6. Af nåde alene vi er, hvad vi er af nåde fik troen vi givet;
af nåde vi lever som mennesker, der
tør tro på en mening med livet.
8. Af nåde vi søndag og hverdage fik
Som livsrytme – arbejd og hvile Og solstrejf på vejen, hvert øjeblik
Vi tårer til trods måtte smile.
9. Af nåde vi lever – i nåde vi dør,
af nåde vor’ livstråde væves.
Af nåde i troen, o Herre, os før,
så nåden ej bliver forgæves!
10. Af nåde os tag og i nåde os led,
hvorhen du det vil, på din måde,
i lys eller mørke – når bare vi ved,
Vi frelses for evigt af nåde!
Efter pensioneringen bosatte de sig i Højbjerg ved
Århus. Han døde i 1987 og ligger begravet på Skåde kirkegård. Mette Kirstine Hansen døde i 1993.
27. Klaus Nissen Refshauge og Ester Refshauge (1952-79) 201
Da Sdr. Bjert præsteembede blev ledigt i 1952,
blev det søgt af sognepræsten i Helligsø-Gettrup
Klaus Nissen Refshauge. To af menighedsrådet, en
fra Indre Mission og en fra de Grundtvigske, som
menighedsrådet bestod af dengang, tog den lange
rejse til Thy for at høre ham prædike og tale med
201
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ham, og de vendte hjem og var enige om, at han
var den rette mand for sognet af de 82 ansøgere,
der havde søgt præsteembedet i Sdr. Bjert.
Refshauge var født 1912 på en gård i Hvinderup ved Christiansfeld som nr. seks af en søskendeflok på elleve. Det var en barsk tid, hvor faderen
måtte af sted til østfronten midt inde i det nuværende Polen under det meste af 1. verdenskrig, og
moderen måtte passe gård og på det tidspunkt 9
børn. Ingen tvivl om, at denne barske og nøjsomme
opvækst kom til at præge hans liv og senere virke
som præst. Han var ofte en alvorlig præst, der var
nået dertil, hvor han var, ved hårdt arbejde, og han
tog efter nogens mening sit kald som præst næsten
for alvorligt. Folk, der ikke kendte ham så godt,
kunne opfatte ham som mut og indelukket. Det var
han ikke, men tænksom, og inde bag var han hyggelig, lun og meget forstående over for menneskelivets mange problemer. Men han var ikke til
small-talk og overfladiskhed.
Han blev gift 1940 med Ester Marie Boeskov,
datter af pastor Carl Boeskov, som dengang var
præst i Tyrstrup sogn. Den ligefremhed, Refshauge
måtte savne, havde hun til gengæld, og hun fulgte
og støttede ham gennem hele deres virke i sognet.
1. marts 1953 tiltrådte de som præstepar i Sdr.
Bjert. Refshauge havde sit ståsted i Indre Mission,
men var meget bevidst om, at han var præst for
hele menigheden. I kirken sad hver søndag mellem
60 og 100 kirkegængere, om end antallet faldt op
gennem 70-erne, fra alle grupper og samfundslag. I
1953 havde hver lidt større gård 2 – 4 karle på gården og 1 – 2 piger i huset, og ikke sjældent var der
20 – 30 af disse unge i kirke om søndagen. Bagefter stod de så uden for kirken og aftalte, hvor de
skulle mødes søndag eftermiddag. Kirkegængerne
fik altid en velforberedt prædiken, præget af
Refshauges praktiske opvækst ved landbruget og 4årige virke som landbrugshjælper i det sønderjyske, ligesom genforeningsproblematikkerne i Sønderjylland havde en stor plads i hans bevidsthed.
Refshauge var meget socialt bevidst og cyklede
meget rundt og besøgte især ældre og svage i sognet, og han var den, der sørgede for julehjælp gennem Kolding Folkeblads julehjælp og andre hjælpeinstanser til nødlidende i sognet. Denne stilfærdige hjælp til alle trængende var et gennemgående
træk hos ham. Han skiltede ikke med den slags.
På et tidspunkt syntes nogle af de store bønder,
at det var for dårligt, at de kørte forbi den cyklende
præst i deres store biler, så der blev samlet ind til
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hjælp til en bil, så deres aktive præst fik lidt lettere
ved at komme rundt.
Refshauge lod sig bruge af alle i sognet, der
kaldte på ham. Således førte både han og hans kone
arbejdet videre med Arbejdernes Bibelkreds, der
dengang talte en god flok, og da flere af dem ikke
havde bil, hentede han dem, når møderne skulle
foregå i yderkanten af sognet.

Alt, hvad der foregik omkring missionshuset,
tog han del i, herunder møder, bibelforedrag, bibelkredse rundt i hjemmene, KFUM og KFUK
aktiviteter, KFUM-spejderne, KFUK-spejderne,
Sudan og DMS kredse; og den årlige basar trak
hele præstefamilien et stort læs med. Utallige er de
kirkelige møder, der har fundet sted i den åbne
præstegård, og den mængde af kaffe og kage, der
har forladt Ester Refshauges køkken. Og der er
ingen tvivl om, at det glædede Refshauge, at hele
familien var aktive omkring kirkelivet i Sdr. Bjert
med KFUM/K og spejderne.
Senere kom Unge Hjem bevægelsen til sognet
og krævede sin plads i kirkelivet. Bevægelsen
brugte præsten på sin måde, men naturligvis anderledes, da bevægelsen var for kirkefolk, der ikke
følte sig hjemme i Indre Mission. Her måtte
Refshauge prøve at fungere på en anden måde.
Derudover engagerede Refshauge sig også i
møder og stævner i Indre Mission, KFUM og
KFUK, soldatermission, ydre mission m.m. uden
for sognet, og det var ikke sjældent, der var bud
efter ham langvejs fra, og ikke sjældent var hans
kone med.
Hun var ham også en god støtte, da han kom op
i årene og fik svært ved at omgås konfirmander,
der ikke kunne sidde stille og lytte. Hun deltog ofte
i konfirmandundervisningen som støtte.
Refshauge var naturligt præget af sit engagement i Indre Mission, men han tilhørte den forstående og favnende del af Indre Mission, som efter

hans opfattelse var en bevægelse og ikke et parti.
Han sad en årrække i Indre Missions hovedbestyrelse, hvor han indtog den samlende holdning. Det
var ikke uproblematisk for ham og gav anledning
til mange heftige diskussioner. Så da der i hovedbestyrelsen blev flertal for at ansætte Poul Langagergaard som generalsekretær, var det formentlig
dråben, der fik ham til at sige fra.
Der var dog holdninger, han ikke kunne gå på
kompromis med. Således fandt han det så svært at
vie fraskilte, at han måtte sige fra over for det. Her
følte han sig bundet af Skriftens ord. Han mente
ikke, at man den ene gang efter den anden kunne
love hinanden troskab over for Gud og mennesker,
til døden skiller. Han tilbød de kommende ægtefolk
at benytte kirken, men de måtte finde en anden
præst. Det var der nogle, der tog personligt eller
havde svært ved at acceptere, og som så tog afstand
fra ham.
Han kunne have en direkte måde at sige ting
på, som blev misforstået. Således er det blevet forstået som en fordømmelse, når han ved en begravelsessamtale sagde, at han ikke kendte den pågældende, fordi vedkommende ikke kom i kirken. Men
han ville ikke dømme. Bemærkninger af den karakter var mere en konstatering. Men sådan blev det
ikke altid hørt.
Han var meget flittig med hjemmebesøg og
ikke mindst i gudstjenester og besøg på Kolding
Sygehus, når nogen fra menigheden var indlagt, og
det bedrøvede ham, da man fra sygehusledelsen
sagde fra over for præsters besøg på stuerne, uden
at de var tilkaldt af patienten.
I de 26 år, Refshauge var i Sdr. Bjert, udviklede
sognet sig voldsomt. Det gamle velkendte bondesamfund bygget op om de store gårde blev afløst af
udflyttere, der byggede parcelhuse og arbejdede
andre steder, især i Koldingområdet.
Gennem en del år holdt han gudstjenester i haven hos Maria og Oluf Ravn ved Binderup Strand
som et tilbud til feriefolket, og han tilbød også andre former for gudstjenester bl.a. i Bjerthallen og i
naturen. Formen blev ændret, men indholdet gik
han ikke på kompromis med. Der var en årlig tradition for havemøder i præstegårdshaven med fremmede talere og stort kaffebord. Imens blev der leget med børnene i den store haves vestlige ende.
Han og menighedsrådet arrangerede debataftner på
kroen i Bjert, hvor alle synspunkter omkring sognet
og kirkelivet i Bjert blev vendt.
Alle disse strømninger gav nye udfordringer i
kirkelivet og stillede store krav til den gamle me-
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nighed og Refshauges fleksibilitet som præst, og
det har givetvis været svært for ham at finde sin
rolle. Men han arbejdede meget med sig selv for at
gøre sit arbejde bedst muligt for alle, der var i sognet. Han tillod sig aldrig at være selvtilfreds og
mistede aldrig tvivlens nådegave.
Også forholdene for sognets børn optog ham,
og i perioder sad han i og var formand for skolekommissionen, og han var en af hovedkræfterne
bag oprettelsen af menighedsbørnehaven.
De seneste år af hans virke var naturligvis ikke
de mest aktive, men så længe han var præst i sognet, gjorde han sit yderste for at gå ind i de opgaver, der opstod omkring det kirkelige arbejde.
Refshauge søgte aldrig popularitet, men kun
respekt for sit arbejde, der for ham som jævn søn-

derjyde fordrede en evne til at balancere mellem de
mange interessegrupper og krav til præsten om at
være en ”blækspruttepræst”, der var alt og kunne
alt.
Efteråret 1979 lod han sig pensionere og flyttede til Kolding, hvorfra han stadig i mange år fulgte
livet i Sdr. Bjert sogn og prædikede flere gange, så
længe kræfterne rakte.202
I juli 1993 døde han af en hjerneblødning kun
et halvt år efter sin elskede hustru og blev begravet
ved siden af hende på Sdr. Bjert kirkegård.
28. Holger og Karin Lissner (1980-2003)
Da menighedsrådet begyndte at se sig om efter
Refshauges efterfølger, ville nogle i sognet have en
indremissionsk præst ligesom de foregående præster, mens andre, deriblandt samfundsrådets og
menighedsrådets formand Hans Bengaard, mente,
at tiden nu var inde til forandringer. Sognet havde
forandret sig meget i løbet af 1960’erne og 70’erne
202

Ved arbejdernes bibelkreds 40 års jubilæum 1982 mødtes de tre præstepar hos Karen og Christian Nielsen i Agtrup.

med affolkningen af landbruget og bygningen af
store parcelhuskvarterer. Så da Dorete og Bent
Nørskov pegede på den, som skriver dette, Holger
Lissner, som de havde hørt på Danske kirkedage,
blev de enige om, at skoleinspektørens kone Signe
Rørbæk Madsen skulle henvende sig til mig for at
høre, om jeg ville søge embedet. Så var det ikke
menighedsrådet, der henvendte sig, og det stod frit
til at vælge mellem ansøgerne.
Det kom på et heldigt tidspunkt. Jeg havde det
sidste års tid haft en del forespørgsler om at blive
præst, havde også været ude at se på flere embeder,
men vi havde ikke fundet det sted, hvor vi kunne se
os selv som præstepar. Jeg kunne dog mærke, at
min tid som lærer på Løgumkloster højskole var
ved at være til ende. Jeg havde aldrig været i Sdr.
Bjert, men jeg havde hørt om sognet, for min far,
Viggo Lissner, som i 1970’erne var studenterpræst
i Århus, havde været inviteret til en hverdagsgudstjeneste med efterfølgende foredrag på kroen og
var kommet hjem og havde fortalt om dette spændende sogn med mange aktive mennesker.
Så en søndag kørte Karin og jeg til Sdr. Bjert
for at se stedet an. Det var pudsigt nok Karl Robert
Hansen, der prædikede den dag, for Refshauge var
gået af. Og for at gøre en lang historie kort, endte
det med, at vi søgte embedet, om end med så mange betænkeligheder, at ansøgningen blev sendt en
uge efter ansøgningsfristens udløb. Nu bagefter
forstår jeg ikke helt mine betænkeligheder, for da
vi først var der, blev vi hurtigt meget glade for
springet. Sdr. Bjert ligger centralt i landet i en
smuk egn, og sognet har en tilpas størrelse, der er
kun én kirke og en by med meget folkeligt og kirkeligt liv og med gymnasium i nærheden. Det er da
et ønskeembede! Men der var mærkeligt nok kun
3-4 ansøgere.
Da jeg havde prøveprædiket i Dalby kirke, var
menighedsrådet enige om, at prædikenen havde
været udmærket, og samtalen var også gået fint,
men håret!!? Jeg kom fra højskolens verden, og
Løgumkloster ligger i en udkant af landet, hvor vi
på det tidspunkt ikke gik så højt op i at være
checkede og nyklippede, så mit lange hår og skæg
har sikkert strittet en del. Men Hans Bengaard svarede beroligende: ”Det ordner tiden.” Og deri fik
han ganske ret.
Jeg er født i 1938 i Rynkeby præstegård nær
Kerteminde. Derfra kommer den fynske tone i mit
sprog. Da jeg var 11 år, i 1949, flyttede vi til København, hvor min far blev præst ved Rigshospitalet, og da jeg nogle år senere var så heldig at kom-

80
me til at synge i Københavns drengekor, fik jeg en
indføring i klassisk kormusik, som har betydet
utrolig meget for mig. Efter at have aftjent min
værnepligt ved Livgarden, arbejdede jeg et år som
frivillig i Østrig på et drengehjem for ungarske
flygtninge drevet af Kirkernes verdensråd. Det gav
mig smag for pædagogisk arbejde, og i 1962 tog
jeg lærereksamen på Zahles seminarium. Der traf
jeg min senere kone Karin Lasthein Madsen, og vi
giftede os i 1963. Efter seminariet læste jeg teologi
på Københavns universitet samtidig med, at jeg
underviste på Nathalie Zahles skole og Mariaforbundets sociale og praktiske kursus. I 1971 blev
jeg teologisk kandidat, og vi flyttede til Løgumkloster, hvor vi blev lærere på højskolen og Karin
desuden lærer på kommuneskolen.
Her oplevede vi højskolelivet i dets mangfoldighed. Det var i 70’erne, hvor meget blev anderledes. Her fik jeg berøring med mange forskellige
kredse i folkekirken gennem de korte kurser, som
højskolen afholdt, og her kom jeg ind i et frugtbart
samarbejde med kollegaen Jens Rosendal og forstander Jens Kristian Krarup om de nye salmer,
som vældede frem på det tidspunkt, og som jeg
også selv var begyndt at prøve at skrive. Det førte
til udgivelsen af Løgumklostersangbogen i 1974.
Desuden blev jeg inviteret en del ud som foredragsholder, ofte om de nye salmer, og jeg blev
involveret i Danske kirkedage, hvor jeg havde
sangtimer. Det var dér, Nørskovs havde mødt mig.

Nu i 1980 kom vi så med vore tre børn, Jon,
Solveig og Miriam og skulle til at finde ud af at
være præstefolk, men først skulle jeg ordineres.
Menighedsrådet spurgte biskop Thyge Kragh, om

ordinationen kunne finde sted i Sdr. Bjert kirke,
hvad der ikke er så almindeligt, og det gik han med
til. Karin kom også med til bispeeksamen hos biskoppen, hvad der heller ikke var almindeligt, men
han svarede: ”Ja, hvorfor ikke?” Så hun er noget
så sjældent som eksamineret præstekone.
I Sdr. Bjert var der mange muligheder. Her var
en god menighed, en åbenhed over for nye ideer, et
ønske om at gå nye veje for at få kontakt med de
mange nye tilflyttere, og en god tradition for, at
kirkelivet også afhænger af aktive lægfolk. Ved
kirken var der et børnekor, som Karin blev involveret i som korleder203, og jeg tog fat på at lære de
mange arbejdsgrene at kende.

Hvordan det lykkedes, tilkommer det ikke mig
at sige. Men når jeg ser tilbage på de 23½ år, jeg
var præst i sognet, fra januar 1980 til juni 2003, ser
jeg, at min indsats især var på følgende områder.
Jeg brugte fra begyndelsen meget tid på børnene.
Jeg afholdt børne- og familiegudstjenester, hvor
jeg fortalte, og spejderne og jeg spillede drama og
dukketeater og havde det rigtig sjovt. Da jeg kom i
gang med minikonfirmander
sammen med lærer Poul Nielsen, blev det dem, vi involverede i afholdelsen af børnegudstjenesterne. Somme tider
kom der flere voksne til børnegudstjenesten end børn, og da
de skulle have stole at sidde
på, mens børnene sad på gulvet, kunne alle umuligt
være i koret, hvor vi spillede vores hjemmelavede
dramatiseringer. Dette kan man læse om i min bog
Gudstjeneste for alle sanser, Unitas 1996.
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Billedet er ligesom det på næste side fra en optræden i
menighedshuset 2. okt. 1983 i forbindelse med en udstilling
af luftfotos fra sognet.
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Det var en stor glæde at mærke børnenes optagethed af det at komme i kirken og få fortalt bibelhistorie. De kunne mærke min glæde ved dem, og
jeg fik glæden rigeligt tilbage. En dag mødte jeg et
lille barn på gaden, og barnet sagde: ”Hej, søde
præst!” En talepædagog i børnehaven viste et barn
nogle billeder for at afprøve barnets ordforråd, og
da hun viste barnet et billede af en præst i præstekjole, sagde barnet spontant: ”Det er Holger!”
Jeg eksperimenterede med gudstjenesten, skrev
nye bønner og salmer, brugte lægfolk til læsninger
og afholdt fredsgudstjenester, meditationsgudstjenester med billedprædikener og skrev musicals til
konfirmanderne. Det var selvfølgelig ikke alle, der
brød sig om de gudstjenester, men det er en almindelig erfaring, at jo flere forskellige gudstjenesteformer der afholdes, jo flere mennesker kommer
der i kirken.
Vi brugte begge musikken som et godt arbejdsredskab, for Karin ledede kirkekoret, hvor jeg tit
øvede en stemme hjemme i præstegården, mens
Karin øvede med de andre i konfirmandstuen. Og
på opfordring dannede jeg sammen med Karin et
sangkor for voksne, Sdr. Bjert koret, og i tyve år
sang koret hver mandag i konfirmandstuen og
hvert år til julekoncerten i kirken godt hjulpet af
kirkens dygtige organister og andre musikalske
venner.

Kirkegangen var stadig god og blev øget af, at
der kom en del udensogns. Men det kunne godt
mærkes, at den var aftagende, efterhånden som
mange af de gamle trofaste missionsfolk døde. Tilgangen kunne ikke opveje afgangen. Vi oplevede
også, at søndagsskolerne og KFUM&K og Teenklubben hørte op, selv om der var trofaste folk, der
kæmpede for at få det til at bestå. Det var nye tider,
og børn og unge fik mange flere muligheder og
tilbud. Men det gjaldt jo for hele landet.
Karin blev ansat som lærer på skolen og gik ind
i husholdningsforeningens bestyrelse, og derigennem fik vi et godt forhold til de mennesker, som
mødtes der, og vi var med til at arrangere hjemstavnsaftener og Syng-sammen-aftener, som samlede bredt i sognet. Vi opførte læsedramaer, hvor vi
sammen med Mogens Bonde Petersen og andre
amatørskuespillere spillede skuespil som Genboerne, Inden for murene og Fra regnormenes liv med
rollehæftet i hånden. Også vore tre børn gav gode
kontakter til sognet.
Jeg prøvede helt bevidst at aktivere så mange
som muligt ved at skabe grupper omkring kirken,
så det hele ikke af hang af os fastansatte. Da kirkesangeren Jørgen Jakobsen var så uheldig at brække
sit ben, fik jeg menighedsrådet til at hjælpe til ved
altergangen. Det var en stor overvindelse for mange af dem at skulle gøre det. Men for mig var det
vigtigt, at man ikke skal være særlig from eller god
eller afklaret for at kunne være med i afviklingen
af gudstjenesten, for så skulle jeg heller ikke være
der. Jeg samlede en gruppe til at læse udgangslæsningerne, en anden gruppe til at tage børnene ud
under prædikenen til børnerummet, hvor de fortalte
bibelhistorie for børnene. Det gamle våbenhus blev
omdannet til kirkecafe, og vi fandt folk, der kunne
lave kaffe, og andre til at hente nogle, der ikke
kunne køre i kirke selv.
Men det blev ikke kun i Sdr. Bjert, at jeg lagde
mine kræfter. Jeg var jævnligt ude at holde foredrag og var med til at udgive Salmer og kirkeviser,
204
en børnesalmebog, samt firs af mine egne salmer
og sange i samlingen Du fylder mig med glæde205.
I Kolding var jeg med til at arrangere alsang og
udgive Koldingsangbogen206, og vi fik sat et kirkeskolesamarbejde i gang med et salmeprojekt for 45. klasse, og siden Jesus på slottet for 3. klasserne i
kommunen.
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Salmer og kirkeviser, Haases forlag 1984
Du fylder mig med glæde, Unitas forlag 1996
Koldingsangbogen, Kolding Sangens by 1998.
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nede også om tidligere præstefamiliers liv, når hun
fandt potteskår i køkkenhaven, eller høstede gråpærerne, som en tidligere præst havde plantet. Hun
endte med at skrive en bog om haven i de sidste
hundrede år, for også den har skiftet udseende
mange gange.
I sommeren 2003 tog jeg min afsked ved en
festlig afskedsgudstjeneste 15. juni, tre dage før
Kirkeministeriet indførte ansættelsesstop for præster, så Dalbypræsten Jens Christian Bach Iversen
måtte passe både Dalby og Sdr. Bjert i 7-8 måneder, indtil min efterfølger var blevet fundet.

Jeg tror, de fleste præster går med en konstant
følelse af ikke at nå nok og gøre det godt nok. Det
hører med til jobbet. Der er altid nogle, man kan
besøge, nogle, man skulle tage sig mere af, nogle,
som man kommer til at skuffe. I overgangstider, og
det er tiden hele tiden, skal kirken finde ud af stadig nye måder at forvalte de betroede talenter på.
Det er anstrengende hele tiden at være undervejs.
Men hvor har det været gode år, som har betydet
utrolig meget i vores liv. Jeg har været glad for at
være præst til den sidste dag, og det er med stor
taknemlighed, at vi ser tilbage på årene i Sdr. Bjert.
At bo i en stor præstegård med en kæmpe have
er noget specielt, både for børnene og os. Det giver
så mange muligheder, og det kræver noget af familien, at far altid er på arbejde, og familien ligeså.
Telefonen skal tages døgnet rundt, døren skal åbnes, selv når man har gæster, og man ved aldrig,
om det er en sørgende familie, der kommer og
melder dødsfald, eller en glad stolt nybagt far.
Far er inde på kontoret, hvis han ikke er ude, men
familien kan ikke vide, om han snakker med nogen
og ikke skal forstyrres, eller om han er stresset,
fordi han lige er ved at få en prædiken på plads. Så
jeg hængte et skilt på døren ”Træffetid mellem
10.30 og halv elleve”. Når det vendte bagsiden ud,
var der folk på kontoret, og så skulle familien gå
stille. Hang det rigtigt, var jeg tilgængelig.
En præstefamilie er altid lidt under observation,
og præstebørn ligeså. Folk har så mange sjove fordomme om præster og præstebørn. Det måtte børnene slås med. Men fordelene ved et præstegårdsliv er langt større end ulemperne. Og vi har alle
fem fået meget med os fra Sdr. Bjert.
Karin har altid været interesseret i haver, og at
få sådan en park at boltre sig i var lige noget for
hende. Meget har hun plantet, og når dræbersneglene ikke huserede, elskede hun sin have. Den vid-

Det blev Tine Aarup Illum, født 1962 i Løgumkloster og gift med Finn Illum, født 1961 på Grønland. Hun er nr. 29 på præstetavlen og er på god
vis i fuld gang med at skrive det næste kapitel i
denne historie.

Vi flyttede til Røjleskov i nærheden af Strib,
hvor vi har fundet et dejligt hus, og det er her, jeg
har fået tid til at skrive denne historie sammen, for
at det, som jeg ved, ikke skal være glemt, når vi
engang er væk og er blevet endegyldigt historie.
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Degne og kirkesangere ved Sdr.
Bjert kirke
De første degne eller kirkesangere i Sdr. Bjert
ved vi ikke noget om. Oprindelig var degnene præstens uordinerede medhjælpere, idet ordet degn
kommer af det latinske ord diakonus, der betyder
tjener eller præstemedhjælper. Katolske præster har
diakoner til at hjælpe sig i gudstjenesten. Efter reformationen fik degnene til opgave at synge for og
lede salmesangen og undervise børnene i Luthers
lille katekismus nede omkring døbefonten, som
dengang stod ved indgangen i kirkens vestende.
Hvem man valgte til degn, har nok været meget
forskelligt, men vedkommende skulle kunne læse,
hvad de færreste kunne. Degnen skulle også kunne
synge for. I nærheden af de store byer brugte man
ofte købstadsskolens elever som degne, de blev
kaldt ”løbedegne”, men den ordning ophørte i
1739, hvor de fleste latinskoler blev nedlagt. I fjernere beliggende sogne indsatte man en fast substitut, en ”sædedegn”. Det kunne godt være en håndværker eller en med et andet erhverv. Men degnene
blev alligevel regnet til den gejstlige stand og hørte
under provstens jurisdiktion.
Også på dette område prøvede enevælden at
regulere forholdene, og Danske lov fra 1683 bestemte, at degnen skulle være teologisk student,
skulle overhøres af biskoppen og bo i sognet, men
det kunne man naturligvis ikke gennemføre alle
steder. Der skulle stilles en bolig på størrelse med
et husmandssted med jord til rådighed for degnen,
og sin løn fik han i naturalier af menigheden, og
han modtog ligesom præsten offer ved højtiderne
og ved de kirkelige handlinger.207
Christian 4. ytrede i et kongebrev ønske om, at
”der alle vegne, hvor det endnu ikke er sket, at holde en skolemester og indrette et lidet skolehus,
efterdi det er deres børns lyksaligheds forfremmelses anliggende.”208 Men det var langt fra alt, hvad
Christian 4 ønskede, som skete.
I 1652 påbød Frederik 3, som ville bygge riget
op efter svenskerkrigenes ødelæggelser, at der ”alle vegne, hvor landsbyerne endnu ikke havde indrettet skoler, der skulle der ved kirken anlægges en
sådan, hvilken præsten hvert fjerdingår skal visitere”. Det magtede man imidlertid ikke i Bjert, men
man indrettede skolen i våbenhuset. Kirkeordinan-

sen af 1655 siger, at degnen er pligtig at undervise
i katekismus, og konsistoriet i Haderslev vedtog, at
der skal undervises i tre fag: At læse, at bede og at
kende katekismen. Ønskes det, at et barn skal undervises i regning og skrivning, skal forældrene
betale særligt derfor.
Hvis degnen ikke ville opgive sit håndværk for
at undervise børnene, måtte han holde en dertil
egnet person og give ham seng og sovested, mens
han skulle have sin kost på omgang mellem gårdene. Således får vi mange steder både degne og skolemestre i sognet, hvad der godt kunne give problemer, for skolemesteren var underlagt degnen.
Så var det bedre, hvis samme mand bestred begge
embeder.
Degnenes sang har sikkert ikke altid lydt særlig
godt, og undervisningen var ofte ringe. Ludvig
Holberg gør i skuespillet Erasmus Montanus tykt
grin med Per Degn, der kan nogle få latinske remser og hævder, at han har sunget om kap med ti
degne, så de alle måtte give tabt.209 Der er stadig
den dag i dag kirkesangere, der mener, at det er fint
at synge meget højt, som om de skal synge for alle
dem, der ikke er i
kirken. Men som Per
Degn siger210: ” Jeg
er kun bleven Degn,
men er fornøyed,
naar jeg har mit Daglig Brød, og forstaar
mit Embede. Jeg har
forbedret meget udi
Indkomsterne, og har
det, som ingen af
mine Formænd havde, saa mine Efterkommere ikke skal
bande mig i min
Grav. Folk tænker, at der er ingen Observationer
ved at være Degn, jo jo! Degne-Kald er min Troe
et vanskeligt Embede, naar man skal have det paa
den Fod, at det skal føde sin Mand. Før min Tid
holdt Folk her i Byen alle Liig-Sange lige gode,
men jeg har bragt det paa den Fod, at jeg kand
sige til en Bonde, hvilken Psalme vil du have, den
koster saa meget, den anden saa meget; iligemaade
naar der skal kastes Jord paa den Døde: Vil du
209
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Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din
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Erasmus Montanus, 1. akt, 4. scene
Erasmus Montanus 1. akt, 3. scene. Billedet forestiller
Olaf Poulsen som Per Degn.
210

84
have fiint Sand, eller slet og ret Jord. Der er ogsaa
adskillige Observationer, som min Formand Christoffer Degn ikke vidste af at sige, men hand havde
ikke studeret. Jeg kand ikke begribe, hvorledes den
Karl blev Degn. Men hand var og Degn derefter.
Latinen hielper meget et Menniske udi alle Forretninger. Jeg vilde ikke miste det Latin jeg kand, ikke
for hundrede Rixdaler; thi det har baadet mig i mit
Embede over 100 Rixdaler, ja hundrede til.” 211
De første degne, vi kender i Sdr. Bjert, er blot
nævnt i forskellige sammenhænge, så det kan være
svært at se, om de var både degne og skoleholdere
eller kun det ene.
Den første kendte skoleholder i Sdr. Bjert er
Gudmund Andersen, der ifølge Kolding tingbog
omkring 1660 stævner en koldingborger. Det siger
ikke meget om hans undervisning og salmesang.
1677 nævnes tre generationer af degne og skoleholdere i Bjert: Eschil Simonsen, Simon Eschilsen og Vilhelm Simonsen. I 1710 nævner kirkebogen, at Anders skoleholders søn Andreas dør.
Den næste, vi kender, er Christopher Hansen
Holst (1717- 35). Han var ikke ret god som skoleholder, børnene lærte ingenting hos ham, så sognemændene bad om at få lov til at afskedige ham.
Efter ham følger Kresten Krestensen (1736-61).
Om hans aflønning og femdages skoleugen under
ham kan man læse i V. Uldall Juhl: Sønder Bjært
sogn s. 178-79. Han fik problemer, da han gik af.
Han boede nemlig i et hus, der tilhørte sognet, og
da den næste degn ikke havde brug for en skoleholder, men ville flytte den nye jordemoder ind i
huset, nægtede han at forlade det. Det blev der meget skriveri ud af. Korrespondancen bølgede frem
og tilbage. Krestensen skrev på dansk, og embedsmændene på tysk, for sådan gik det til dengang.212 Hvad det endte med, ved jeg ikke.
Den næste degn Anders Closter (1761-84) var
både degn og skoleholder, og han var en dygtig og
energisk mand, så det var nok ham, der kunne se,
at våbenhuset var for lille og utidssvarende og fik
sat igennem, at der bliver bygget en skole med bolig uden for kirkediget. Men den hørte dog stadig
under kirken, hvad man kan se af inventarfortegnelsen s. 53-54, som også opregner nogle genstan211

Erasmus Montanus 1. akt, 3. scene.
Afskrift af dokumenterne fra Rentekammeret, Østeramtet
nr. 605, på Kolding stadsarkiv i mappe A7229, forarbejder til
Valdemar Uldall Juhls bog.
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de i skolen. Anders Closter døde i 1784 efter at
”have betjent kirker og skoler i 65½ år”, og han
blev begravet inde i kirken under degnestolen,
hvad der var en stor og sjælden hædersbevisning på
det tidspunkt. Men det havde man lovet ham for at
holde på ham, da han engang havde ytret ønske om
at flytte andetstedshen. Han havde blandt sine efterkommere adskillige degne.
En af hans sønner, Jens Andersen Closter, blev
medhjælper for sin far i kirke og skole, da denne
blev gammel. Men han fik til sin skuffelse ikke
embedet i Bjert, fordi en af de andre ansøgere var
gift med amtmandens kammerpige Magdalene. Det
har altid været vigtigt at have forbindelser og kende de rigtige, hvis man vil frem i verden.
I stedet blev det Mathias Nissen (1784-1808),
der blev degn, selv om han ikke ønskede at undervise børnene, men ansatte Nis Iversen fra Sommersted som skoleholder (1784-1793). Men det kom
han nu til alligevel. For da Nis Iversen døde ugift,
måtte Mathias Nissen selv sætte sig på katederet og
holde stanken af de uvaskede unger ud, indtil han
døde 1808.
I 1809 kom der en lov, der ophævede degneembederne, og det betød, at betegnelsen degn ikke
mere skulle eksistere. Nu skulle degnen ikke forestå undervisningen i skolen, men skolelæreren
skulle forestå kirkesangen. Altså have lærergerningen som hovederhverv og kirkesangen som bijob.
For kirken var forskellen næppe så stor, men det
blev alligevel et varsel om den kommende adskillelse af kirke og skole. Samme år besluttede sognet
at bygge en skole mere i Agtrup, da befolkningstallet var steget, men kirkesangerembedet forblev ved
stillingen i kirkeskolen.
Herman Henrich Cordes (1810-16) var den
næste i rækken, og han blev ansat både som skolelærer og degn. Det var under ham, at der i 1814
kom en ny skolelov, der påbød undervisningspligt
for alle børn i alderen 7-14 år.
Hans efterfølger Falle Midtballe (1816-52) var
ansat som skolelærer og kirkesanger. Han kom til
at synge under tre præster, Leth, Walther og Andreas Petersen, og han fik besværet med at skifte
salmebog to gange i sin tid som kirkesanger, for
pastor Walther indførte den Evangelisk-Christelige
Psalmebog, og Petersen genindførte Kingos salmebog. Hvad mon degnen tænkte om det? Det ved vi
ikke noget om. Der var nok heller ikke nogen, der
spurgte ham. Præsterne har jo altid bestemt, hvad
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der skulle synges i kirken, og det havde kirkesangeren at rette sig efter. Da Midtballe tog sin afsked
i 1852, flyttede han ud til sin datter på Gausager,
hvor han boede til han døde 1862 ”almindelig højagtet og elsket”.
Hans efterfølger som kirkesanger blev en af de markante lærere i sognet, Christian
Andersen Blom (1862-67). Han
var blevet ansat ved Agtrup
skole i 1830 og var blevet organist i 1839, da kirken fik sit
orgel. Men da han flyttede til
Bjert skole i 1852, blev han kirkesanger, hvad han
var til sin død.
Hans efterfølger var Hans
Andersen Bogh (1867-1903),
som blev kaldet til at være både kirkesanger og organist213,
men han var nu nok kun kirkesanger. Det er under ham, at
den gamle skole ved kirken
blev for lille, for folketallet
steg meget i 1800-tallet, og
Bjert-Binderup skole blev bygget 1876 ved Nyled.
Dermed fik han noget længere vej til kirke, så det
var måske ham, der skabte hævd for, at kirkesangeren havde lov til at gå igennem præstens have på
vej til kirke. Det hævdede i hvert fald en af hans
efterfølgere, Jørgen Jakobsen, som i vore første
præsteår trofast gik tværs igennem præstegårdshaven på vej fra Bjergagergård til kirken i stedet for
at følge kirkestien, der gik udenom. Det var i
Boghs kirkesangertid, at den store vækkelse fandt
sted, som han også blev præget af og tog del i.
Efter ham kom Kristen Kristensen Sølvsteen
(1903-07). Han var her kun
fire år, før han søgte til Holstebro som kordegn og klokker,
og det kan få en til at spekulere
på, om han ikke trivedes i
vækkelsens Bjert under pastor
Moe, eller han bare fortrak til
et bedre lønnet embede.
Efter ham fulgte Christian Christensen (190732). Han var først lærer ved Bjert-Binderup skole,
og da han i 1917 flyttede ned til Agtrup skole, ansøgte han menighedsrådet om at måtte fortsætte
som kirkesanger, selv om kirkesangen var knyttet
213
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til embedet ved BjertBinderup skole. Han arbejdede sammen med pastor
Moe og Ebbesen, og det er
ham, der sammen med Ebbesen har lagt navn til de to
store træer kaldet Præsten og
Degnen, der stod oppe ved
lågen til kirkestien i præstegårdshaven, indtil de blev
angrebet af elmesyge omkring år 2000. De to træer fik navnene, fordi de
kunne minde om pastor Moe og lærer Christensen,
når de gik ved siden af hinanden, den ene lille og
fast, den anden høj og ranglet. 214

Den næste kirkesanger var lærer Martin G. Jensen (1932-76), som sang i 44
år og også kom til at synge
under tre præster, Ebbesen,
Hansen og Refshauge. Han
blev den sidste førstelærer,
der også fungerede som kirkesanger. Ganske vist var
kirkesangerpligten for lærere
allerede blevet ophævet i 1922, men det varede
altså noget, inden det slog igennem i Sdr. Bjert. De
sidste år, han sang, 1974-76, delte han arbejdet
med lærerne Poul Nielsen og Arne Larsen, så lærer
Jensen sang halvdelen af gudstjenesterne, mens de
to andre delte den anden
halvdel af kirkesangerembedet. Men dengang i 70’erne
kunne Arne nu ikke få sig til
at optræde i kjole med svalehaler, så han nøjedes med en
hvid rullekravesweater. Det
så vel også lidt kirkeligt ud.
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Da lærer Jensen døde, var sekularisering slået
igennem, centralskolen var bygget, og nu kunne
man ikke længere pålægge en af lærerne at være
kirkesanger.
Derfor blev stillingen slået op, og menighedsrådet valgte som kirkesanger skolepsykolog Jørgen
Jakobsen. Han var netop gået på pension og flyttede til sognet og blev gift med Grethe Juhl, Bjergagergård, (1976-1982). Han havde fungeret både
som kirkesanger og organist
bl.a. i Augustenborg slotskirke, og var fortrolig med kirkens musik. Han gav mig
som velkomstgave en salmebog, hvori han havde skrevet,
hvilke melodier de enkelte
salmer blev sunget på i Sdr.
Bjert. Det var en stor hjælp.
Efter ham valgte menighedsrådet reklametegneren Verner Schmidt som
kirkesanger (1982-96), og hermed fik kirken igen
en kirkesanger, som havde et andet erhverv ved
siden af kirkesangergerningen. Han er meget kreativ,
kan tegne og fortælle som få
og satte sit varme præg på
gudstjenesterne og på kirkeavisen. Han var i mange år et
trofast medlem af fortællergruppen i børnerummet og
var den, der uden tøven
sprang ind, når en af de andre fortællere udeblev.
Da det alligevel blev for
svært for ham at forene erhvervsarbejdet med hvervet
som kirkesanger, ansatte menighedsrådet i 1985 Hanne
Schneider fra Sdr. Stenderup
som ekstra kirkesanger således, at hun tog de kirkelige
handlinger, undtagen børnegudstjenesterne, og de delte søndagene imellem
sig.
Da Verner Schmidt fik
stemmeproblemer og måtte
trække sig, ansatte menighedsrådet tidligere skoleinspektør Jørgen Føns, som
efter pensioneringen var
vendt tilbage til sit fødesogn, og han sang 1996-

2004, mens Hanne Schneider fortsatte med at have
2/3 af tjenesterne, hvad hun stadig har.
Finn Larsen (2004-07) og Jette Zoega (2007- )
fulgte efter, og således har
kirken lige siden 1970 haft
sang i begge ender af kirken
om søndagen. For kirkesangeren står ved døbe-fonten, og
kirkekoret på balkonen. Og
det er både fornemt og dejligt.

Organister
Jeg ved ikke, om kirken har haft et orgel før det
orgel, som kirken anskaffede i 1839, og som spillede så smukt, i forskellige udgaver, til det blev
solgt til Vejstrup kirke i 2004. Men jeg tror det
ikke, så før det kom, har det været degnene, der
ledede kirkesangen. I hvert fald blev Christian Andersen Blom (se s.85), som var lærer ved Agtrup
skole fra 1830, ansat som organist i 1839, og det
tyder på, at der ikke har været noget orgel før 1839.
Da han flyttede op til
Bjert skole i 1852, blev
han kirkesanger, og
hans efterfølger Hans
Hansen Toft blev ansat
som førstelærer ved
Agtrup skole og organist, hvad han var
1852-86215.
I 1886 overgik organistembedet til Agtrup skoles andenlærer Niels
Uldall Jensen, men det ser ud til, at han gerne ville
være fri, for i 1890 overlod han hvervet til andenlæreren ved Bjert-Binderup skole, Søren Rasmussen, som spillede to år, til han i 1892 flyttede fra
sognet. Så måtte Uldall Jensen igen spille, til BjertBinderup skole fik en ny andenlærer. Det blev Peter Nielsen Mygind, som var lærer og organist
1893-97, og Viggo Rønnov Jensen 1897-98.
I 1898 søgte man igen en ny andenlærer ved Agtrupskov skole, for andenlærerne rejste hurtigt vide215

Valdemar Uldall Juhl skriver ganske vist i sin bog s. 182,
at Hans Andersen Bogh blev kaldet af biskoppen til at være
kirkesanger og organist ved Bjært kirke og skolelærer ved
Bjært skole i 1867 (s. 182), men det kan ikke passe, at han
både skulle være organist og kirkesanger. Og næste side
skriver Juhl da også, at han var enelærer og kirkesanger ved
Bjært skole.
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re, fordi embedets indtægter var for små. Der kom
kun få ansøgere, og derfor vedtog sognerådet 16.
sept. 1898 at lade andenlæreren ved Agtrupskov
skole overtage organistgerningen, hvad der kunne
give lidt mere i lønningsposen.216 Så kom der 33
ansøgere, og de valgte Hans Hansen. Han fik den
fyrstelige årsløn af 677 kr. og 5 øre.217 Men han
blev heller ikke så længe i Agtrupskov.
Måske var der andet end lønnen, det skortede på.
For da Kultusministeriet i 1900 forlangte, at sognet
skulle yde 4 favne brænde til andenlærerne, besluttede sognerådet, at det ville det ikke gå med til,
medmindre det blev tvunget dertil. Tre favne måtte
være nok, selv om der nu også skulle holdes skole
lørdag formiddag! Det fremgår tydeligt af sognerådsprotokollen, at man også i andre sammenhænge ikke gav ved dørene. Således besluttede sognerådet i 1900, at de, der slog sten til vejene, ikke
mere skulle være forsikrede, og at et ægtepar, hvor
manden var indlagt på Middelfart sindssygehospital, selv måtte betale for opholdet, ”da han har
midler i sparekassen og snart er 60 år.” 218

at være den, han var, og det blev respekteret. Og da
de tre skoler i sognet blev lagt sammen til en centralskole, var det også ham, man valgte til skoleinspektør. Både hans kone og hans datter Else havde
gode sangstemmer og sang ved særlige lejligheder
solo i kirken.
Da han gik på pension, valgte menighedsrådet
for første gang en udensogns, Martha Hansen, som
spillede 1961-65. Og efter hende kom Elisabeth
Rolskov, som havde været organist i Branderup.
Hun var elev af domorganist V.H. Hansen fra Haderslev domkirke og spillede i Sdr. Bjert kirke
1965-77. Hun kunne ikke spille med pedal, og derfor fik orgelet ved ombygningen i 1971-72 en dyb
bordunstemme, der lyder lidt som en pedalstemme.
Men hun var stabil og sikker og musikalsk og kunne nok sige fra over for børnene. Det var i hendes
tid, at kirkekoret blev dannet, men det var lærer
Kirsten Thomsen, der tog sig af koret. På billedet
ser vi det første kirkekor sammen med fru Rolskov

Det ser ud til, at Uldall
Jensen gentagne gange har
måttet træde til som organist,
og han kom til at spille med
afbrydelser lige fra 1886 til
sin afsked 1926. Men helt
klart fremgår det ikke af
sognerådets protokoller.
Imidlertid fandt man en afløser i hans efterfølger ved Agtrupskov skole Kresten Rasmus Lauritsen, og han kom til at sidde på orgelbænken rigtig
mange år, helt frem til sin afsked
i 1961. Selv om han ikke tilhørte
Indre Mission, men var et søgende menneske, blev han valgt til
formand for menighedsrådet, for
han var et roligt, venligt og diplomatisk menneske. Ganske vist
kunne han ikke få valgt de præster, han selv gerne ville have
haft, for som sognet var dengang, skulle det være
præster fra Indre mission. Men han havde mod til
216

Sognerådsprotokollen 16. sept. 1898
Sognerådsprotokollen 9. oktober 1899. Det var ringere
end førstelæreren, der fik 832,18 kr., så der er ikke noget at
sige til, at de gerne ville tjene lidt ekstra. Til gengæld fik
lærerinderne i Bjert og Agtrup kun 421 og 427,90 kr., men de
var jo også kvinder og ugifte!
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og Kirsten Thomsen. Fru Rolskov står med frakke
og hat på, og det er måske ikke tilfældigt, for efter
sigende var det ikke altid, hun tog hat og frakke af,
når hun skulle spille.
Da hun gik af i 1977, blev organiststillingen
opnormeret til at være en PO-stilling219 for at tiltrække bedre uddannede organister, og menighedsrådet ansatte lærer Børge Skovlund (1977-85), selv
om han endnu ikke havde
PO-uddannelsen. Med ham
blev organistgerningen atter
forenet med en lærergerning
i sognet. Børge Skovlund tog
fat på at uddanne sig ved
siden af skole- og kirkegerningen og afsluttede sin
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PO står for Præliminær Orgelprøve, en uddannelse på
mellemniveau, der har betydet meget for at højne landsbyorganisternes dygtighed.
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organist-uddannelse i Løgumkloster i 1982. Han er
en dygtig og omhyggelig organist, som var med til
at højne musikken i kirken.
Kirkens næste organist var Karen Margrethe
Hjorth fra Kolding (1985-2000). Hun var lærer og
konservatorieuddannet som
pianist og spillede ualmindelig godt, men måtte også
først have stillingen på dispensation. Kirkeministeriet
krævede, at hun tog POuddannelsen, hvad hun klarede på ét år. Hun var den
organist, som jeg kom til at
samarbejde længst med, og hun var en uvurderlig
hjælp i det rige musikliv, som udfoldede sig i de år,
hvor Karin havde kirkekoret og jeg Sdr. Bjert koret. Vi tog større og større opgaver op, og det var
til stor glæde for alle parter, at hun kunne spille
også meget svære satser.
Da hun måtte træde tilbage
på grund af alder, spillede Karen Margrethe Hjorth som vikar en periode, men snart kom
Birgit Jepsen fra Sdr. Hygum
til, og hun faldt så godt ind i
samarbejdet, så hun søgte og
fik stillingen i 2000 og flyttede
siden til Sdr. Bjert. Det er i
hendes tid, at det nye orgel er
blevet bygget i 2004; det har flere stemmer og står
inde i kirken, så hun meget bedre kan høre menigheden. Hun har skabt et ad-hoc-voksen-kor, der
synger af og til, er med til at have minikonfirmander og har også siden udbygget arbejdet med babysalmesang til stor fornøjelse for store og små.

Kirkekorets dirigenter
Når organisten sad inde i tårnrummet og spillede, var det ikke muligt for ham eller hende også at
lede kirkekoret, så da menighedsrådet ønskede at
starte et kirkekor, bad det lærer Kirsten Thomsen,
som var lærer på Sdr. Bjert centralskole, om at
samle og lede dette kor. Hun begyndte i 1970, godt
støttet af Signe Rørbæk Madsen med otte børn,
hvoraf de syv ses på forrige side. Kirsten fik 25 kr.
i timen, mens børnene fik tre kr. for hver tjeneste
det første år, stigende med én krone hvert år. Når
børnene fyldte 14 år, skulle de have ti kr. Men
hendes indsats blev kortvarig, da hun rejste til Tanzania som missionær allerede juli samme år.

Menighedsrådet bad da den nyansatte lærer
Line Brücker om at lede koret, og det gjorde hun
1970-74, selv om hun påstod ikke at kende noget til
korledelse og ikke ville
binde sig til at være i kirken om søndagen, for hun
ville hjem til sin mor i Sæby. Så måtte Søster Rørbæk
være der om søndagen og
synge for og somme tider
dirigere koret. Helt godt var det selvfølgelig ikke,
men Line Brücker fik organist Poul Johansen fra
Christianskirken i Fredericia til at lære sig at dirigere, og Line var dygtig og ihærdig, skrap og slagfærdig, meget anderledes end organisten. Kirkekoret voksede og blev dygtigere og dygtigere. Poul
Johansen kom til Bjert og fortalte menighedsrådet,
at hvis de ville have et kor, så skulle der penge på
bordet. Det var provsten ikke glad for. Han fremførte, at det kun var i større byer, at der var lønnede
kirkekor. Men Johansen fik overtalt menighedsrådet, og i 1972 steg lønnen med hele to kroner, dog
max. ti.
Da Line Brücker
forlod Sdr. Bjert 1974
for at blive gift, overtog
lærer Ingrid Larsen koret, og koret kørte helt
til Sæby og sang for
deres gamle dirigent ved
brylluppet. Men Ingrid
var gravid, og da hun
havde født, blev seminarieelev Steffen Hyldig
korleder. Men han var her kun ét år, så blev han
færdiguddannet og rejste til
Bornholm. Så måtte Ingrid
tage over igen og ledede
koret de to næste år 197577, stadig godt hjulpet af
Søster Rørbæk. Hun indstuderede salmerne, og
Ingrid korsatserne.
I 1977 holdt fru Rolskov op som organist, og
lærer Børge Skovlund blev ansat og flyttede til Sdr.
Bjert. Han prøvede at lede koret samtidig med, at
han spillede orgel, men fandt snart ud af, at det var
næsten umuligt at forene de to hverv. Enten kunne
han ikke høre, hvad børnene lavede ude på balkonen, eller også skulle koret stå inde ved orglet hos
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ham, og så kunne menigheden ikke høre dem. Men
han klarede det 1977-79 med god hjælp af Søster
Rørbæk og skabte en god tradition for at køre til
Horsens med børnene for at høre Messias inden jul.
Da jeg blev ansat som præst i januar 1980, bad
Børge Skovlund Karin Lissner, som var musiklærer og havde meget korerfaring, om at hjælpe med
korarbejdet, også fordi han skulle have tid til at
tage den præliminære orgeleksamen. Det arbejde
gik Karin ind i med glæde, og i 1981 blev hun an-

sat af menighedsrådet som korleder. Hun ledede
kirkekoret 1980-2001, var meget engageret og
krævede meget af børnene. Men de fik også lov til
at opleve meget. De lærte en masse musik at kende
og deltog i de store landsstævner, hvor de sang
sammen med andre
kor, godt passet af
kortanterne Inger
Isaksen og Ida Thomsen. Selv om alt korarbejde går op og ned,
alt efter hvilke børn
der synger i det, tør
jeg godt sige, at koret
i de år blev dygtigere
og løste større og
større opgaver med
bravour.
Da Karin gik på pension fra skolen ved nytårstid 2001-02, overtog kirkens nye organist Birgit
Jepsen koret, men måtte, indtil det nye orgel blev
bygget inde i kirken i 2004, have en korassistent,
som var ude på balkonen hos børnene. Det blev
Bodil Wolders. Men fra 2004 har Birgit Jepsen selv
dirigeret koret og formår også at skabe et godt og
varmt kormiljø, som børnene trives i. Hun har også

skabt et samarbejde med Dalby kirkekor samt et
frivilligt voksenkor.
Så bør selvfølgelig også de mange piger og
drenge nævnes, som med stor trofasthed passede
deres kirketjeneste søndag efter søndag, en del af
dem i rigtig mange år.

Gravere
Så længe der har været kirkegårde, har der været
gravet grave, både inde i og uden for kirken. Men
der var ikke gravere som sådan. Det var kirkens
ejere eller kirkeværgerne, der havde ansvaret for
kirkegården, og de kunne lade familien eller naboer
grave gravene eller få folk til det. Efter begravelsen
var det ofte familiens mænd eller naboer, der kastede gravene til. Men kirkegårdene var slet ikke
de små haver, som de er nu. De fleste kirkegårde lå
hen som græsmarker med spredte tuer og sten,
hvor husdyrene kunne græsse, og høslætten kunne
være en indtægtskilde.
Fra midten af 1700-tallet trængte nye ideer frem
med tanker om, at det var uhygiejnisk at begrave
mennesker inde i kirkerne. Det var det også. Det
førte til forbud mod begravelser i kirkerne og anlæggelse af nye kirkegårde uden for byerne, assistenskirkegårdene. Det kom også til at betyde noget, at herrnhuterne i Christiansfeld havde helt andre begravelsestraditioner.
I 1779 henstillede statsrådet under Ove HøeghGuldberg, som regerede for den sindssyge Christian 7., til dem, der havde opsyn med landsbykirkegårdene i hertugdømmet Slesvig, at man ansatte
gravere og ringere. Dette skete imidlertid ikke, og
”da disses Forretninger udføres af andre i dette
Øiemed tilkaldte Naboer, og giver Anledning til
megen Bekostning og Uorden, saa er det Vor Villie
og Befaling at samme Vane aldeles skal afskaffes”,
indskærpedes det i 1786220. Det skete lidt efter lidt,
men mange steder var det først med 1922-lovene,
at det blev befalet, at der skulle være en ansat graver til at kaste gravene.
Hertugdømmet Slesvig var imidlertid også på
dette område et foregangsområde. Her fik bønderne selveje og udskiftning længe før resten af kongeriget, og det satte også sit præg på kirkegårdene,
idet bondeslægterne anlagde store gravsteder, som
tilhørte dem og skulle holdes af dem selv. Jo større,
jo bedre, for det var et signal om velstand. Mange
220
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steder blev kirkegårdene derfor inddelt i felter med
hække og gange og store gravsteder til de rige,
sågar indhegnet af et jernrækværk, som det ses på
Sdr. Bjert kirkegård, og et større område uden indhegnede gravsteder til de fattige. Jo mere ordnet
kirkegården blev, jo mere blev der brug for nogle
til at passe dem.
På landet var degnen som den eneste ansatte ud
over præsten selvskreven til at overtage om ikke
arbejdet med så opsynet med kirkegården, i Bjert
så meget mere som han boede lige uden for kirkediget. Han skulle også lave optegnelser, så man
vidste, hvem der var begravet hvor, og det krævede
skrivekundskaber. Degnen tog sig også af klokkeringningen og var således både skolelærer, klokker,
kirkesanger og kirkegårdsleder, og indtil kirkelovene af 1922 forpligtet på forestå udsyngningerne i
det distrikt, der hørte under ham. Kun i det omfang
honoraret tillod det, kunne han ansætte medhjælpende graverkarle.221 Nogle af disse blev siden ansat
som gravere, da embedet som sådan opstod og åbnede mulighed for fast arbejde for folk fra den store flok af jordløse folk, der klarede dagen og vejen
ved skiftende arbejde.
Der findes omfattende regulativer fra Sønderjylland fra 1840 til 1860, der opregner graverens forpligtelser. Han skulle føre opsyn med kirkegården
og med ansat hjælp holde gange og stier fri for
ukrudt, udbedre indhegningen, kaste sne og fyre op
i kakkelovnen i kirken, holde de fælles rækkegrave
samt de ejendomsgravsteder, som var overladt til
ham. Ved begravelsen skulle han og hans medhjælpere møde i mørkt tøj. Men familierne måtte
stadig gerne selv kaste gravene, om de ønskede det.
Først med 1922 lovene åbnedes der for, at graveren
kunne få eneret på at kaste gravene. Efterhånden
som kravene til kirkegårdenes udseende tog til,
voksede stillingens omfang. Men helt op til
1980’erne var det stadig en blandet forretning at
være graver, idet graveren hentede en del af sin
indtægt ved private aftaler med gravstedsholderne
om rengøring, grandækning og plantning af blomster på gravene samt binding af kranse og buketter.
Det er ikke så let at finde frem til navnene på de
første gravere i Sdr. Bjert. Jeg har i kirkebogen
fundet to, som kun kort kan beskrives: Hans Jensen Ludvig, enkemand og forhenværende graver i
Sdr. Bjert, der døde december 1904 som 84 årig222,

så det må ligge noget tilbage, at han var graver. 30.
juli 1899 dør Christian Jørgensen Gammelgaard,
kun 50 år gammel, og han omtales som husejer i
Bjert og graver ved kirken.223 Men hvor omfattende hans stilling var, vides ikke.
Laurits og (Ras)mine Thorsen 1904-30
Han var først ringer ved kirken, men blev ansat
som graver fra 1. oktober mod, at hans hidtidige
løn blev forhøjet med 40 kr.224. Hans instruks lød:
”1) Han skal besørge Klokkernes Ringning, 2) drage Omsorg for, at Trækruderne i Kirken aabnes
hver Morgen og lukkes hver Aften, 3) besørge Kirkens Rengjøring samt Renholdelse m.v. af Alterkar
og Alterstager og af de til Gudstjenestens og Altergangens sømmelige Orden og Præstens Bekvemmelighed anskaffede Inventaringsgjenstande, hvorunder altså er indbefattet Lysekroner, Døbefont,
Servante, Alterduge, Servietter, Haandklæder og
Linnedklæder m.v., ligesom ogsaa drage Omsorg
for deres Opbevaring. 4) Ringeren skal fremdeles
sørge for, at alt bringes i Orden straks efter enhver
Gudstjeneste eller kirkelig Handlings Slutning.
Vaser skal han straks efter Brugen bringe hen i
Præstegaarden og hente dem i rette Tid, naar der
igjen er Brug for dem, Døbefadet skal han tømme
straks efter en stedfunden Daab og sørge for, at
Daabsvand er tilstede, naar Daab skal foregaa. 5)
Ringeren skal sørge for, at Kirkens Belysningsredskaber (dog ikke Alterlysene) holdes i Orden, samt
tænde og slukke, som at aabne og lukke Kirkedøren
henholdsvis før og efter Gudstjenesten eller en
kirkelig Handling. 6) Opsigelsesfristen ansættes til
3 Maaneder fra begge Sider.
Ringerens Løn: Graver og Ringerløn 140 Kr. For
Opfyring 50 Kr. Renholdelse af Kirken 25 Kr. At
hente Vand til Daab samt Renholdelse af Altertøjet,
Alterdug og Haandklæder 40 Kr. 225
Således fastsatte man Thorsens løn, og det gav
altså 255 kr. om året at være graver ved Bjert kirke
for hundrede år siden. Det beløb steg gennem årene. I 1920 får han 850 kr., og da han dør i oktober
1930, fik hans efterfølger til at begynde med en løn
på 950 kr., samt noget ekstra for at passe bælgen,
når orgelet skulle spille.
I 1923 var Thorsen åbenbart kørt træt, for han
sagde sin stilling op, men fortrød. Så da stillingen
blev slået op, søgte han den igen. Menighedsrådet
223

do
Menighedsrådets forhandlingsprotokol
225
Skrevet af pastor Moe i menighedsrådets forhandlingsprotokol 28. april 1905
224

221
222

Birgitte Kragh s. 180.
Kirkebog for Sdr. Bjert, døde Mandkøn
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skriver i sin protokol: ”Da man intet havde at klage over det af Thorsen udførte Arbejde, vedtog
man – til Trods for, at man ikke kunne billige hans
Fremgangsmaade ved først at sige Pladsen op, og
saa atter at søge den paany, at antage ham fra 1.
April som Graver og Klokker.”226
Med til graverens arbejde hørte altså også at
fyre op i kirkens store kakkelovn, men man skulle
tro, at det ikke skete ved alle kirkelige handlinger.
For i 1926 vedtog menighedsrådet at lade kirken
blive opvarmet ved alle begravelser og bryllupper
uden undtagelse i vintermånederne, og ligeledes at
lade sakristiet opvarme, når der var dåbssøgende.227 Så det må have været noget nyt.
Selv om det kun er Thorsen, der optræder i
papirerne, har han givetvis haft sin kone til hjælp.
For Bjert kirkegård er stor, og én mand kan ikke
passe så stor en kirkegård. Selv fik de ingen børn,
men til gengæld blev familien inddraget. Laurits
Thorsen var nemlig morbror til Kirstine Christensen, så hun og hendes børn blev også sat i gang på
kirkegården. Fra de kunne gå, fik de en rive i hånden, for gangene blev revet med håndkraft den
gang. Og da Laurits Thorsen ikke ville mere, overtog Kirstine og Ole den arbejdsplads, som de kendte så godt, selv om Ole Christensen også arbejdede
nede hos Ole Dall i frugtplantagen.
Ole og Kirstine Christensen (1930-64)

I 34 år var det så Ole og Kirstine Christensen,
der passede kirkegården, rev gangene med håndrive hver lørdag, gravede og lugede og passede kirke
og kirkegård. Det gjorde Ole Christensen med stor
nidkærhed og ville man snakke med ham, når han
rev, måtte man følge med, for han standsede ikke
op for at snakke. For der var meget, der skulle gøres. Han gravede alle grave med håndkraft, skulle
skuffe og luge, bandt kranse og buketter til jul
hjemme på køkkenbordet, købte planter i Kolding
226
227

Forhandlingsprotokollen 5. marts 1923.
Forhandlingsprotokollen 29. nov. 1926.

og dækkede grave op til jul. Alligevel kunne dyrtid
og besættelse nok gøre det svært at få det til at løbe
rundt.
I menighedsrådets forhandlingsprotokol er det
de stadige ansøgninger om lønforhøjelse, der falder
i øjnene, men det var næppe heller noget vellønnet
arbejde at være graver. Graverarbejdet har ofte
ikke været rigtig regnet, og mange gravere har følt,
at de stod nederst i hierarkiet. Men graveren har en
for kirken meget vigtig stilling. For han møder alle
i sognet, i glæde og i sorg, og skal have fornemmelse for at møde folk på den rette måde.
I 1942 fik Ole Cristensen lønforhøjelse på 200
kr. Herudover blev taksten for pasning af gravsteder fastsat til 3 kr. for et gravsted med to grave +
en krone for hver ekstra gravplads, dog højst 10 kr.
For der er store gravsteder på Bjert kirkegård.
Vi kan også se, at der var inflation, for i 1946
var hans løn kommet op på 2400 kr. + 35 % som
grundløn; dertil kom bælgetræderlønnen på 200 kr.
+ 35 %, og pasningen af gravstederne var nu steget
til 4 kr. pr gravplads. I 1959 fik han en 10 % lønforhøjelse, som han allernådigst, efter nogle overvejelser, fik lov til at beholde, selv om der var ved
at blive installeret en automatisk ringemaskine ved
den store klokke. Det gjorde hans arbejde lettere,
mente rådet, og så var der jo egentlig ikke nogen
grund til lønforhøjelse.
Da Ole Christensen fik dårligt hjerte, gik han af
i 1964, og menighedsrådet bevilgede ham og hans
kone en livsvarig pension. Han døde i 1967 og
hans kone i 1991, og de ligger begravet lige øst for
koret. Deres grav er siden blevet holdt gratis af
efterfølgerne, hvad der er helt rimeligt. For hvorfor
skulle gravernes familier betale, når præsternes
ikke skulle?
Svend Aage og Elvira Pedersen (1964-86)
Svend og Elvira var vestjyder, men kom til Sdr.
Bjert, hvor Svend havde arbejde på nogle af gårdene og siden i Kolding. Men haven var Svends store
interesse, det kunne ses på hans egen have, og at
blive graver og få betroet kirkens store have var
derfor lige noget for ham. Derfor søgte han graverstillingen og fik den.
Også for dem var graverarbejdet ikke bare et
job, men en livsform, som hele familien var involveret i. For nok fik Svend sin faste løn af menighedsrådet for at passe kirken og kirkegårdens legatgravsteder, men derudover var der dengang private aftaler mellem graveren og gravstedsejerne,
og når der havde været begravelse, skulle graveren
sende regninger ud til de efterladte for begravelsen.
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Svend og Elvira lavede også blomster og planter og
stedsegrønt til kirkegården og solgte dem. De havde en helt lille planteskole, så der var nok arbejde
både til Svend og Elvira og børn og svigerbørn.

Svend var graver sammen med pastor Refshauge, og de havde det meget godt med hinanden. Han
var også graver, da jeg blev præst i Bjert. Han var
et dejligt, stilfærdigt og gemytligt menneske. Hvis
nogen kom og brokkede sig over noget på kirkegården, hvad der kunne ske, svarede han ikke igen,
men stod lige så stille og lod dem sige, hvad de
ville. Og derefter gjorde han, som han selv syntes.
Man skulle ikke give sig til at diskutere med gravstedholderne, vidste han. Det kom der ikke noget
godt ud af.
Da Svend gik af, ville jeg fejre ham ved at
skænke ham Den Gyldne Skovl. Jeg havde forgyldt
en lille skovl aftenen før, men forgyldningen var
ikke tør, da gudstjenesten begyndte, så jeg stillede
den ud i solen ved døren ind til præsteværelset, for
at den kunne tørre under gudstjenesten. Da jeg kom
ud for at hente den, var der en, der havde brugt
den, så forgyldningen var ikke blevet smukkere.
Men det kunne vi jo kun le ad. Man kan ikke være
graver uden at få jord på skovlen.
Poul Luther Madsen (1986-05)
Poul var kendt af
mange i sognet som
”Poul købmand”, fordi
Lisbeth og han igennem
ti år havde haft købmandsbutikken i Agtrup. Det kom derfor
som en overraskelse for
nogle, at Poul ville være graver. Han kunne
være blevet chef for
store forretninger, om han ville. Men Poul er friluftsmenneske og elskede sin kirkegård. Og da han
først fik ordnet kirkegården, som han ville have

det, var det arbejde og fornøjelse, der gik op i et for
ham. Ofte stod han tidligt op om morgenen, før alle
andre vågner, og ordnede sin have. Så var der arbejdsro, og kirkegården blev i hans regeringstid
forbilledligt holdt.
Han fik moderniseret arbejdet, nedlagde affaldspladsen nord for kirkegården og indførte
gravning med maskiner. Han er en slider, og samtidig meget god til at møde de efterladte. Og han
har en uforlignelig humor og forstod både at sige
mig imod, når jeg trængte til det, og støtte mig, når
det var det, jeg trængte til. Poul har evnen til at se,
hvad der skal fældes og plantes, hvor tingene kan
være anderledes og gøres anderledes.
Under ham blev graverstillingen ordnet sådan,
at det ikke mere var en blandet offentlig og privat
stilling. Så Lisbeth skulle ikke arbejde med som
forgængernes koner. Men arbejdet er bestemt ikke
blevet mindre. Området er blevet udvidet væsentligt med den nye kirkegård, og præstegårdshaven
er også delvis lagt ind under graverens overopsyn.
Så der var rigeligt at se til for både Poul og medhjælperne Dorthe Skousen og John Hansen..
Hanne Buhl (2007- )
Med valget af Hanne Buhl
fik sognet for første gang
en graver, som ikke bor i
sognet. Hun er gartneruddannet og bor i Hejls, og
det ser ud til at være et
meget godt valg. Men den
historie må andre skrive.
Også i dette afsnit
kunne mange gravermedhjælpere nævnes, for det
er mange, der i kortere og længere tid har haft
deres gang på kirkegården eller gjort rent i kirken
og været med til at gøre Sdr. Bjert kirkegård til en
ualmindelig smuk kirkegård. Men begynder jeg at
nævne navne, vil jeg garanteret glemme nogen, så
ingen nævnt, ingen glemt.

Menighedsrådsformænd
Menighedsrådene blev indført i 1903, efter at
partiet Venstre fik magten i 1901 ved systemskiftet. Det var Venstres leder, J.C. Christensen, der
selv var degn, som foreslog, at hvert sogn skulle
have et menighedsråd. For som de fleste andre regnede J.C. Christensen med, at stat og kirke ville
blive adskilt, og da de kirkelige retninger stod meget stejlt over for hinanden dengang, mente han, at
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det var bedst at tvinge dem til et sagligt demokratisk samarbejde omkring sognekirken.
For J.C. Christensen skelnede ikke mellem ”de
helliges samfund” og sognet. For ham faldt ”sogn”
og ”menighed” sammen. Ville man gøre folkekirken afholdt af dens medlemmer, da skulle man
give dem indflydelse på styrelsen af deres sager.
Men der var fra både grundtvigsk og indremissionsk side stor skepsis over for disse tanker. Skulle
de vantro virkelig have lov til at bestemme i kirken? Eller missionsfolkene? Var det så ikke bedre
med oplyst enevælde, hvor præsterne kunne bestemme, som de altid havde gjort? Det er da også
sigende, at det blev præsterne, der blev valgt til
formænd de første 36 år. Men nu vil det næppe ske.
Menighedsrådene er sognets ledere, og der er til
hver en tid folk i sognet, som lige så godt eller bedre kan lede menighedsrådsarbejdet.
Oprindelig havde J.C. Christensen tænkt, at menighedsrådene skulle have ret til selv at vælge præsten, men det kunne han ikke komme igennem
med, så det endte i første omgang med, at ministeriet skulle ”høre” rådene ved præstevalg, og først i
1912 kom der en ny lov, der gav menighedsrådene
indstillingsret til alle sognekald. Og det var med til
at gøre menighedsrådene populære.
Til gengæld fik kvinderne valgret til menighedsrådene i 1903 tolv år, før de fik valgret til folketinget. Og kirkerne overgik til selveje, dvs. at de blev
ejet af alle folkekirkemedlemmer i fællesskab. 228
Selv om der var modstand, har menighedsrådene
dog fået mere og mere indflydelse, og i dag, hvor
sognene ikke mere har sogneråd, og kommunerne
er blevet meget store, er menighedsrådene det demokratiske led, som er tættest på borgerne.
Da menighedsrådene blev indført, blev det i
langt de fleste tilfælde præsterne, der blev valgt
som formænd, og sådan har det også været i Sdr.
Bjert. Men i dag er det vist næsten utænkeligt, at
det ikke skal være én fra menigheden, der er formand for menighedsrådet. De skiftende menighedsrådsformænd har lagt et stort arbejde i hvervet. Og det er vokset støt. Flere og flere opgaver
bliver lagt over til menighedsrådene, og det kan
aflæses af protokollerne for menighedsrådet, idet
de dækker kortere og kortere tidsrum.

228

Se Kirkeavisen april 2003

Menighedsrådets formænd har været:
1904-21
Pastor O.F. Moe
1921-22
Lærer Christian Christensen
1922-40
Pastor Frederik Jens Ebbesen
1940-60
Lærer Kresten Lauritsen
1960-69
Pastor K. Refshauge
1969-73
Peter Eeg
1973-85
Hans Bengaard
1985-2001 Verner Møller Ravn
2001Arne Friis
Her ses de fire sidste menighedsrådsformænd:

Kirkeværger ved Sdr. Bjert kirke
Kirkeværgeordningen er meget gammel, og går efter, hvad jeg har kunnet læse mig til, tilbage til 1100tallet, hvor sognets beboere valgte en eller flere, der skulle sørge for, at kirkerne blev holdt i orden. Hvor
kirkerne var ejet af en godsejer, havde denne pligt til at udnævne kirkeværger, men de valgte ofte selv at
administrere kirken. De tiendepligtige bønder, der selv ejede kirken, og det tror jeg var tilfældet i Sdr.
Bjert, havde også pligt til at udnævne én til tre kirkeværger, og disse udnævnelser skulle godkendes af
amtmanden og provsten, der udgjorde kirkeinspektionen på landet. Som regel har man valgt relativt velstående gårdmænd til hvervet.
Desværre er der ikke gemt nogen fortegnelser over, hvem der har været kirkeværger ved Sdr. Bjert kirke. De eneste spor, vi har fra ældre tid, er deres initialer, som nogle gange er sat på kirkens inventar sammen med præstens, og ud fra dem kender vi nogle af navnene. Valdemar Uldall Juhl omtaler i sin bog om
Sdr. Bjert sogn de fleste gårde i sognet og nævner i den forbindelse nogle af kirkeværgerne, men uden at
sætte årstal på.
Så følgende navne bygger dels på kirkens inventar, dels på nogle skriftlige optegnelser og dels på, hvad
nuværende (2008) kirkeværge Jørgen Føns har kunnet finde frem til.
1607
1630
1706
1725
1757

Prædikestolen
Krucifikset
Døbefont og prædikestol
Stendiget mod nord
Døbefonten restaureret

til 1762
1762-81
1777 Inventarfortegnelse
1784 Apsis
1792 Døbefonten restaureret
1793 Altertavlen restaureret
1810’erne
1820’erne
1830’erne
1830’erne
1842 Kirkeklokken
1854 Vestindgangen
1881 Apsis ombygget
1889 Knæfald ombetrukket
1890’erne og først i 1900-tallet
før 1896, hvor han dør
1913
1919 Lysekronerne
1929-1941 Hjemmedåbsfadet
1941-47
1947-57
229
230
231
232
233
234

PH, KS
VE
LJ , SP
(måske Simon Pedersen)
NP
LJ og SL. LJ er næppe den samme som i 1706, men
måske et barnebarn.
Ancher Rasmussen, Kellerup229
Hans Jacobsen, Dalagergård230
Mathias Boeck og Simon Bundgaard
MM = Mads Mikkelsen, Dahlmandsminde og SJ = Simon Jensen
Bundgaard, gård bag præstegården, indtil 1798, hvor han dør.
NPS = Nis Pedersen, Vesterbygård, og HU= Hans Michelsen
Uldall, Binderupgaard.
Nis Pedersen og Hans Uldall
Niels Christoffersen, Kellerup 231, ”Æ stue Fynbo”
Anders Nielsen, kaldet Jacobsen, Toftedal232
Trauels Petersen, Agtrupgård 233
Christoffer Christiansen Bramsen (1790-1839)
Hans Jessen og Anders Nielsen
Anders Nielsen, Toftedal, og Christen Nissen Lind, Skartvedgård
Niels Michelsen Uldall, Agtrupgård
Niels Uldall, Agtrup og Laurits Lind, Bjert
Hans Johansen Bogh, Thors234
Peter Christoffersen Bramsen (1825-1896)
Hans Johansen Bogh og Laurits Lind, Bjertgård
Laurits Lind, Bjertgård, Bjertgård
Peter Laurits Lind, Skartvedgård
Lærer Kristian Lauritsen, Agtrupskov (billede s. 87)
Murer Knud Jochumsen, Sdr. Bjert

Valdemar Uldall Juhl: Sdr. Bjert sogn s. 117
Valdemar Uldall Juhl: Sdr. Bjert sogn s. 118
Valdemar Uldall Juhl: Sdr. Bjert sogn s. 118
Valdemar Uldall Juhl: Sdr. Bjert sogn s. 125
Valdemar Uldall Juhl: Sdr. Bjert sogn s. 94
Valdemar Uldall Juhl: Sdr. Bjert sogn, s. 116
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1957-88
1989-92
1993-96
1997-

Peter Laurits Lind

Gårdejer Hans Bengaard, Langholtgård (billede s. 93)
Husmor Margit Bay Kristensen, Abildgården
Anlægsgartner Bent Nørskov, Agerland
Tidl. skoleinspektør Jørgen Føns (billede s. 86)

Knud Jochumsen

Margit Bay Kristensen

Bent Nørskov

Efterskrift
Der er noget særligt ved sådan en gammel kirke. Den rummer en egen stilhed. Og alligevel taler murene med hele tiden, dæmpet og dog umiskendeligt. De fortæller om det liv, der har udfoldet sig inden for
disse vægge. De fortæller historier fra tidligere tider, og de fortæller om det, vi selv har oplevet på dette
sted. De store øjeblikke i livet, hvor glæden og sorgen fylder os. Den minder os om det, der er større end
os. Det, som vi ikke har skabt, men som kommer til os.
Uberørt af byens travlhed
og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen
står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen,
overdøver dagens krav,
her, hvor Helligånden holder
åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder
fra vor skabers egen mund.
Lars Busk Sørensen (DDS 331)
Nu har jeg fortalt Sdr. Bjert kirkes historie op til i dag så godt, som jeg kan. Men historien går videre.
Vi gamle dør, og nye børn kommer til med store undrende øjne. Også de skal tage dette det ældste hus i
sognet til sig, dette mærkelige hus, som hele tiden ligger og peger ud over sig selv. De skal høre de gamle
historier og finde sig selv i dem.
Det er sket mange gange før, og det sker her og nu. Og når vi tager ordet til os, bliver vi en sten i Guds
hus. Den levende kirke, bygget af ord og ånd, af tro og tvivl, af længsel og håb, og af den kærlighed, der
aldrig hører op.
Holger Lissner, oktober 2008
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Personregister
Abel, konge
24
AB-electric
41
Abildgaard, Nicolai, dansk maler
8
Abildtrup, Jens Holger, hjælpepræst
74
Adam af Bremen, skoleleder og historiker 5
Adler, J.G., superintendent
66
Alexandra, prinsesse
55
Anders, skoleholder
84
Andersen, Gerda, husmor
36
Andersen, Gudmund, skoleholder
84
Andersen, Lambert, præst
58
Andersen, Peter Kristian, kirkemaler
26, 28
Andersen, Søren Erik, sadelmager
35
Andersen, Søren Peter, sadelmager
35
Andersen, Sofus Rasmus, malermester
43
Andresen, C., mester i Hostrup
68
Antonsen, Mads, præst i Vonsild
60
Appel, Jakob, højskoleforst., kultusminister 73
Back, mejeribestyrer
45
Balle, Nicolai Edinger, biskop
66
Balslev, Carl Frederik, biskop i Ribe
71
Barslund, Jakob, tømrersvend
47
Beck, Vilhelm, præst, formand for IM
72
Beethoven, Ludvig van, komponist
66
Bekker, Mads Hansen, præst
58
Bendixen, Just, præst
58
Bendixen, Lisbeth, f. Ebbesen, forfatter
74
Bengaard, Andreas
41
Bengaard, Hans, gårdejer, kirkeværge
14, 79, 80, 93, 95
Bengaard, Johanne, husmor
35
Blom, Chr. Andersen, lærer, organist
85, 87
Boeck, Mathias, sognefoged, kirkeværge 94
Boesen, Ulrich Sechmann, biskop
67
Boeskov, Carl, præst i Tyrstrup
77
Bogh, Hans Andersen, førstelærer, degn 42, 85
Bogh, Hans Johansen, kirkeværge
94
Boisen, Anna Magda Christine
37
Boisen, Hans, kromand
37
Boisen, Peter Outzen, præst og lærer
67
Bonaparte, Napoleon, fransk kejser
65
Boye, Birgitte, salmedigter
49
Bramsen, Chr. Christiansen, kirkeværge
94
Brorson, Hans Adolph, biskop,
62, 66, 69
Bruhn, Carl-August, orgelbygger
47
Bruun, Georg, rektor i Kolding
64
Brücker, Line, lærer, korleder
88
Buch, Jens Didrichsen, sølvsmed
36
Buhl, Hanne, graver
92
Bundgaard, Simon Jensen, kirkeværge 12, 94
Chrestensen, Chresten, degn
Chretschmer, Joachim, provst
Christensen, Christian, degn
Christensen, J. C., statsminister

16
12, 32
85, 93
73, 92, 93

Christensen, Kirstine, graverkone
91
Christensen, Ole, graver
91
Christian 1., konge
7, 19
Christian 2., konge
58
Christian 3., konge
7, 58
Christian 4., konge
7, 16, 25, 59, 61, 83
Christian 5., konge
51
Christian 6., konge
63
Christian 7., konge
28, 89
Christian 9., konge
19, 55, 57
Christiansen, Nilsine Kristine
36
Christoffer, konge
24
Christoffersen, Niels, kirkeværge
94
Closter, Anders, degn
16, 84
Closter, Jens Andersen, skolevikar
84
Clotz, Stephan, generalsuperintendent
59
Cohr, Carl M., sølvsmed
30
Cordes, Hermann Henrich, degn
84
G.B.D
Dagmar, prinsesse
Dall, Ole, frugtavler
Dam Christian, præst i Hostrup
Dau, Anne Kathrine
Dau, J.J., grosserer
Dau, Jens Jepsen, bødker
da Vinci, Leonardo, kunstner
Dedenroth Schou, Poul, museumsdir.
Ditlev, præst
Dorothea, dronning gift m. Christian 1
Dorothea, dronning gift m. Christian 3
Dreyer, Hans, billedskærer
Due, Kristian, maler

38
55
21, 91
68
35
35
35
31, 34
38
57
7
7
25, 31
32, 34

VE
25, 94
Ebbesen, Ebbe, præst
12, 51, 52, 64, 65
Ebbesen, Emmy, ,præstekone
55, 74, 75
Ebbesen, Frederik Jens, præst
37, 45, 55, 74-75, 85, 92, 93
Ebbesen, Hans, præst
58
Ebbesen, Maria Christiane, f. Petersen,
64
Eckberg, rejseprædikant
65
Eeg, Esther
35
Eeg, Peter, sogneråds- og menighedsform. 93
Erik, konge
24
Eschilsen, Simon, degn
84
Estridsøn, Svend, konge
5
Falk, Kirstine, husmor
35
Frandsen, Peter, skibsfører
46
Frederik 1., konge
14
Frederik 3., konge
16, 59, 60, 83
Frederik 4., konge
63
Frederik 6., konge
12
Frederik 7., konge
19, 20, 68
Frederiksdatter, Cathrine Henriksdt,præstek.60
Friis, Arne, menighedsrådsformand
93
Føns, Jørgen, kirkesanger, kirkeværge 86, 95

99
Gamel, Victor, klokkestøber
21, 22
Gammelgaard, Chr. Jørgensen, graver
90
Gammeltoft-Hansen, Bent, klokkekonsulent 22
Gamst, H., klokkestøber
21
Griffenfeld, statsmand
8
Graae, Rolf, arkitekt
9
Grundtvig, Nicolai Frederik Severin
66, 69
Gynther, S.L., murermester
15
JCH
38
PH
27, 94
Hans, konge
7
Hansen, Anders, rejseprædikant
67
Hansen, Anna Johanne, Niels, Margrethe,
Anders, præstebørn
76
Hansen, Erik Ring, kirkemaler
45
Hansen, Hans, lærer og organist
87
Hansen, John, gravermedhjælper
92
Hansen, Karl Robert, præst
35, 48, 75-77, 79, 85
Hansen, Martha, organist
87
Hansen, Mette Kirstine, præstekone
75, 76, 77, 79
Hansen, Poul, dyrlæge
56
Hansen, Villiam Hjalmar, domorganist
87
Hauge, Laurits, gårdejer
50
Helms, Johannes, forfatter og skolemand 12
Henriksen, Iver, gårdejer
58
Hertel, Hans Vilhelm, præst
67
Hjorth, Karen Margrethe, organist
88
Holberg, Ludvig, forfatter
83
Holm, Niels Johannes, forfatter, salmedigter 67
Holst, Christopher Hansen, skoleholder
84
Hugger, Christine, præstedatter
58
Hugger, Tyra, præstekone
58
Hugger, Tønne(Tøge), præst
29, 58
Hummelgaard, Peter Nissen, kirkeværge
93
Hyldig, Steffen, korleder
88
Høegh-Guldberg, Ove, kabinetssekretær12, 89
Illum, Finn, præst
82
Illum, Tine Aarup, præst
48, 57, 82
Ingwersen, Christian, arkitekt
14, 46
Isaksen, Inger, lærer, kortante
89
Isbrand, Johann, sølvsmed
37
Iversen, Jens Christian Bach, præst
82
Iversen, Nis, skoleholder
84
LJ
28, 29, 94
Jacobi, C., malermester
44
Jacobsen, Hans, kirkeværge
94
Jakobsen, Jørgen, kirkesanger
42, 81, 86
Jannsen, Christian Ludvig, provst
21, 67
Jensen, Christian Axel, konservator
27
Jensen, Einar V., kirkemaler
22, 28, 45, 52
Jensen, Jakob, indremissionær
69
Jensen, Martin G., lærer, kirkesanger
46, 85
Jensen, Niels Uldall, lærer, organist
86

Jensen, Olaf, tømrermester
48
Jensen, Valdemar, urmager
21
Jensen, Viggo Rønnow, lærer, organist
86
Jepsen, Birgit, organist
47, 88, 89
Jespers, Anne Marie, præstekone
62, 64
Jespersen, Niels, biskop
50
Jessen, Elisabeth Margareta, husmor
31
Jessen, Hans Hansen, kirkeværge
22, 31, 94
Jessen, Jacobine Constance
30
Jessen, Meta Christine
30
Jochumsen, Knud, murer, kirkeværge
94
Johannes, præst
57
Johannsdatter, Valborg, præstekone
61
Johannsen, Friedrich H.C., amtmand
21
Johansen, Poul, organist
88
Johnsen, Hans, murer
15
Juel, Niels, admiral
8
Juhl, Anne Marie, præstekone
62, 64
Juhl, Grethe, gårdejer
86
Juhl, Oluf Peter Christian, gårdejer
75
Juhl, Valdemar Uldall, overlærer
16, 21, 51, 53, 84, 93
Jul, Hans Jensen, købmand
39
Jul, Maria Jørgensdatter
39
Jæger, M.H., pengeskabsfabrikant
14
Jørgensen, Tove, cand. mag.
29
Kalf, Jens, gårdejer
57
Karl Gustaf, svensk konge
59
Kehlet, Mads Peter, murer
11, 15, 19, 32
Kingo, Thomas, biskop, salmedigter
61, 66
Kjærstad, Jan, norsk forfatter
57
Kleist, Anna Maria, præstekone
63
Kleist, Anna Sophia, præstekone
63
Kleist, Peter Nicolaj, præst 52, 53, 55, 63, 64
Knud, konge
6
Knudsen, Per Skøde, arkitekt
17
Kragh, Thyge, biskop
80
Krahe, Anna Maria, præstekone
39, 62, 63
Krahe, Christoffer, provst
62
Krahe, Joh. Christophersen, præst
37, 39, 52, 53, 55, 62, 63, 65
Krarup, Jens Kristian, højskoleforstander 80
Krestensen, Kresten, skoleholder
84
Kristensen, Jørgen Bay, skoleinspektør
14
Kristensen, Margit Bay, kirkeværge
14, 95
Krogh, Clara og Johanne, frøkner
73
Köhler, Karl, tysk soldat
76
SL
30, 93
Lagoni, Henning, malermester
45
Langagergaard, Poul, generalsekr. IM
78
Langelo, Cay Christian, præst i Vonsild
62
Larsen, Arne, lærer
85
Larsen, Ingrid, lærer og korleder
88
Larsen, Bertram, urmager
20
Larsen, Finn, kirkesanger
86
Lassen, Thomas, sølvsmed
36, 37
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Lauritsen, Else
87
Lauritsen, Kristian, lærer, organist 87, 93, 94
Lautrup, Jes, tømrer
23
Leth, Bothille Maria, præstekone
55, 65
Leth, Jørgen Baggesen, præst
65
Leth, Oluf Frederik, præst
9, 21, 29, 32, 36, 51, 57, 65-66, 84
Limbek, Claus, gårdejer
57
Lind, familien på Tårbækgård
36
Lind, Christian Nissen, kirkeværge
23, 36, 41, 69, 94
Lind, Peter Laurits, kirkeværge
23, 37, 41, 70, 94
Lindegaard, Olav, biskop
2
Lissner, Ellen, præstekone, forfatter
36, 76
Lissner, Holger, præst
49, 79-82, 88
Lissner, Jon, præstebarn
80
Lissner, Karin, lærer, korleder 79, 80, 82, 89
Lissner, Miriam, præstebarn
80
Lissner, Solveig, arkitekt 7, 15, 18, 52, 80, 96
Lissner, Viggo, studenterpræst
79, 80
Lorentzen, J. provst
53
Louise, dronning, gift m. Christian 9.
55
Ludvig, Hans Jensen, graver
90
Lund, N. , malermester
44
Lund, Niels Erik, elektriker
34
Luther, Martin, reformator
58
MMS
30
Madsen, Hans, præst
58
Madsen, Jens
42
Madsen, Lisbeth, købmand
92
Madsen, Peter, kultusminister
69
Madsen, Poul Luther, graver
55, 56, 58, 92
Madsen, Signe Rørbæk, korassistent
79, 88
Magdalene, kammerpige
84
Marcussen og Reuter, orgelbyggere
47
Marsvin, Ellen, godsejer
27
Matzen, Niels, præst
58
Melchior, Baltzer, klokkestøber
21
Michelsen, Matz, kirkeværge
12, 94
Midtballe, Falle, kirkesanger
85
Moe, Aksel, præst
72, 74
Moe, Andrea Alma Merceditta
72
Moe, Andreas, kunstmaler
33, 73
Moe, Benny Martine, præstekone
55, 72, 74
Moe, Carl, præst i Harboøre, Skanderup 72, 82
Moe, Elisabeth,
73
Moe, Haldur, Rudolf, Carl, Emil, Fritz, Knud,
Olaf, Andreas, Axel og Otto
73
Moe, Karen
73
Moe, Knud, præst
74
Moe, Margrethe, præstedatter
74
Moe, Otto Fritz, præst37, 55, 71, 72-74, 85, 93
Mozart, Wolfgang Amadeus, komponist
66
Mygind, Erik, karetmager
25
Mygind, Peter Nielsen, organist
86

Müller, Tage Chr., biskop
54
Møller, Anna Sophie Godskedt. præstekone 62
Møller, Cathrine Magdalene, præstekone 62
Møller, Godske Eskildsen, præst Møgelt. 62
Mørch, Kirstine Petrea, præstekone
68, 71
Mørch, Maurits, provst
15, 68-69
Nielsen, Anders, kirkeværge
22, 23, 92
Nielsen, Carl Johannes, skibsfører
46
Nielsen, Carl Marius, kaptajn
46
Nielsen, Hans, billedskærer
29
Nielsen, Morten Thue, tømrersvend
48
Nielsen, Poul Marius, overlærer
80, 85
Nissen, Magdalene, degnekone
29
Nissen, Mattias, degn
29, 85
Nyegaard, Hilma, husmor
36
Nørskov, Bent, kirkeværge
80, 95
Nørskov, Dorete, familieterapeut
80
Ode, Joachim, præst
Ohrt, Andreas, orgelbygger
Otzen, Claus, sølvsmed

59
48
37

NP, måske kirkeværge
54, 94
SP
29, 94
Paludan, Jacob, forfatter
34
Pedersen, Elvira, graverkone
91, 92
Pedersen, Nis, kirkeværge
29, 32, 94
Pedersen, Peder Bøllingtoft, konservator
11
Pedersen, Simon, kirkeværge
29, 30, 93
Pedersen, Svend Aage, graver
50, 91, 92
Petersen, Andreas, præst 22, 23, 55, 67, 84, 85
Petersen, Anne Marie Kirstine,f.Randbøll 67
Petersen, Carsten, præst
8, 14, 18
Petersen, Ernst, arkitekt
44
Petersen, Jens A., præst og forfatter
9, 25
Petersen, Maria Christiane, præstekone
66
Petersen, Mogens Bonde, lærer
81
Petersen, Trauels, kirkeværge
94
Poulsen, Lars, sømandshjemsbestyrer
45
Poulsen, Olaf, skuespiller
93
Poulsen, Olaf, sømandspræst
46
Poulsen, Rigmor, f. Bogh, præstekone
46
Prip, Svend, domorganist
47
Raff, Anton Madsen, præst i Vonsild
60
Rasmussen, Ancher, kirkeværge
94
Rasmussen, Søren, organist
86
Ravn, Cathrine H., f. Frederiksen, præstek. 61
Ravn, Jens Iversen, præst
60, 62
Ravn, Maria og Oluf, gårdejer
79
Ravn, Verner Møller, menighedsrådsfor.23, 93
Refshauge, Carl Erik, landbetjent
47, 51, 77
Refshauge, Esther, f. Boeskov,
præstekone
55, 77-79
Refshauge, Klaus Nissen, præst
15, 55, 77-79, 81, 85, 91, 93
Reichau, Stiftsamtmand
62
Rhode, P. præst og forfatter
60, 61, 62, 64

101
Riber, Hans Wilhelm, salmedigter
49
Riis, Anne Cathrine, præstedatter
62
Riis, Friedrich Wilhelmsen, præst
61, 62
Riis, Sophie Bergen, præstekone
61, 62
Riis, Wilhelm Paulsen, præst
61
Rolskov, Elisabeth, organist
88, 89
Rosendahl, M. maler
32
Rosendal, Jens, højskolelærer
80
Rosenkilde, Aase, præstekone, kunstner
14
Rüde, Johannes, præst i Vonsild
7, 60
Rüde, Valborg, præstekone
60
HNS
28
KS
28, 94
MMS
30
PIS
13
Salling, Severin Christian, præst i Dalby
66
Schmidt, Verner, kirkesanger,
35, 86, 87
Schneider, Hanne, kirkesanger
86
Schou, Anne-Lise, historiker
65
Schriver, Henrich Chr. Christiansen, præst 60
Schrøder, Christine, præstekone
28, 59
Schrøder, Johann Olufsen, præst 25, 27, 29, 58
Schrøder, Johannes Hugger, præst
59
Schrøder, Jørgen, præst i Sdr. Bjert 7, 59, 60
Schrøder, Ole el. Oluf, præst
59
Schulstad, grosserer
74
Shakespeare, William, dramatiker
27
Simonsen, Eschil, degn,
84
Simonsen, Vilhelm, degn
84
Skousen, Dorthe, gravermedhjælper
92
Skov, Erik, museumsinspektør
17, 18, 21
Skovgaard, Joakim, maler
33
Skovgaard, Niels, maler
33
Skovlund, Børge, organist
87, 88
Skovlund, Grete, lærer
34
Skræppenborg, Peder Larsen, prædikant 66, 67
Smalsted, Hartvig og Mette, gårdejere
57
Smalsted, Tyme, gårdejer
57
Stemann, Christian Ludvig, amtmand
12
Struensee, Adam, superintendent
63
Straagaard, Svend Andreasen Petersen
68
Suhr, Carl Emil, præst i Tved
72
Svend, konge
6
Svendsen, Peter, arbejdsmand
15
Svenning, Mogens, arkitekt
46
Sølvsteen, Kristen Kristensen, degn
85
Søndergaard, Ole, konservator
35
Sønnichsen, Johan, maler
8
Sønnichsen, Sønnich, maler
8
Sørensen, Søren Peter, sadelmager
36
Termansen, Niels, konservator 31, 32, 33, 39
Thalund, Henning, forstander
47
Thomsen, Ida, sygeplejerske, kortante
89
Thomsen, Kirsten, lærer, korleder
87, 88
Thomsen, Sara, husmor
35

Thorsen, Laurits, graver
90, 91
Thorsen, (Ras)mine, graverkone
90
Thorvaldsen, Bertel, billedhugger
31
Thyra, prinsesse
55
Thyssen, Anders Pontoppidan, kirkehist.16, 63
Thæstannus, præst
57
Toft, Hans Hansen, lærer, organist
86
Tordenskjold, søhelt
63
Torstensson, Lennart, svensk general
59
Traulsen, Hartvig, karl
64
Troschel, Michal Carl, klokkestøber
21
Tøgersen, Hans, præst
57
Uldall, Hans Michelsen, kirkeværge
29, 32, 82, 94
Uldall, Niels, gårdejer, kirkeværg12, 35, 87, 94
Uldall, Troels, gårdejer,
55
Urne, Lave, biskop
31
KV
30
Valdemar Atterdag, konge
57
Valdemar den Store, dansk konge
6
Valdemar Sejr, konge
6
Vale, biskop
5
Vang, Jørgen, tømrer
5, 46
Vedel, Hanne, væver
36
von Ahlefeldt, Buchardi, greve
61
von Eisenberg, Johs.Valentinussen Schmidt,
præst
61
von Klingenberg, Friedrich, amtmand
53
von Møsting, Johann Sigismund, amtmand 32
von Nutzhorn, Carl Ludvig Vilh., amtmand 13
von Rehefeld, Bonaventura, hofpræst
60
von Rehefeld, Catharina Magdalena
Bonaventura, præstekone
62
von Rosen, Elias Jonas Gottlieb, landråd
13
von Stra…, Rudolph Michal, kvartermester 62
Wallenstein, general
7, 26, 31
Walther, Henriette Sophie, f. Klein
66
Walther, Jacobine Birgitte, f. Bierfreund
66
Walther, Jens Kragh, præst
49, 50, 51, 55, 66, 67, 84, 85
Wied, Gustav, forfatter
73
Wied, Rasmus Jens Georg Carl, præst
35, 43, 69-72
Wied, Sophie Frederikke, præstekone
71
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