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Det fire meter høje standur i Vester 
Vandet Kirke har gennem generatio-
ner været en fast del af livet i kir-
ken. Det gamle ur har tikket tiden i 
småbidder for menigheden og dens 
præster, siden det blev skænket til 
kirken af lokale skudeskippere fra 
Klitmøller helt tilbage i 1754. Og be-
søgende i kirken skal ikke opholde 
sig mange minutter i kirkerummet, 
før de får øje på dette unikke stykke 
inventar.

Men når man tænker efter, er uret 
ikke så besynderligt endda. Er man 
blot nogenlunde salmekyndig, vil 
man snart komme til at tænke på 
Thomas Kingos verselinjer fra 1674 
i slutningen af ”Vågn op og slå på 
dine strenge”, hvori han skriver: ”… 
at glasset rinder, tiden går, og evig-
heden forestår”. Dermed bliver det 
gamle ur en lille prædiken i sig selv.

Uret vidner også om givernes in-
teresse for kirkens liv og om deres 
overbevisning om, at kirken har be-
tydning for hverdagslivet.

Det samme kan siges om de ting, 
der ellers har været med til at forme 
kirken ned gennem de 800 år, Vester 
Vandet Kirke har været en nagelfast 
del af sognet.

Således har Vester Vandet Kirke 
gennem generationer dannet ram-
me om menneskers liv, såvel i fest 
og glæde som i sorg og nød.

Dette skrift er ment som en hånds-

Forord

rækning til dem, der gerne vil vide 
mere om de ting, man finder i kir-
ken, og om det liv, der har udfoldet 
sig i sognet. De, der måtte ønske 
flere historiske, videnskabelige og 
arkæologiske detaljer end det ud-
valg, der kunne blive plads til i dette 
skrift, kan hjælpes på vej via littera-
turlisten.
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Danmark blev kristnet længe før 
det øvrige Norden. Vikingerne sej-
lede bl.a. til England, og allerede fra 
700-tallet er kristendommen bragt 
ad søvejen til Jylland fra England. 
Det viser nyere arkæologiske under-
søgelser fra bl.a. Sebbersund ved 
Nibe, hvor der er fundet rester af 
gamle trækirker m.m.

Vandet Sø har ikke altid været en 
sø, men har været forbundet med 
havet. Søbredden, der skråner stejlt 
op mod nord og er mange meter 
høj, er gammel kystbred - der er 
sandbund i søen.

Det ville have været spændende 
at vide, hvordan der så ud i Vester 
Vandet i vikingetiden. Om der har 
været en trækirke, før der i 1100-tal-
let blev opført en stenkirke.

Ifølge overleveringen var det 
munken Ansgar, der i 826 bragte 
kristendommen til Danmark, og det 
var kongen, Harald Blåtand, der 
besluttede, at danerne skulle være 
kristne. Lokalt var det Skt. Thøger, 
der bragte kristendommen til Thy, 
men ting tager tid – og derfor skal vi 
helt frem til 1100-tallet, før vi finder 
de første spor af kristenliv i Vester 
Vandet. Det er på den tid, kirken 
menes opført.

Da kirken stod færdig, så den ikke 
helt ud, som den gør i dag. Gene-
ration efter generation har sat deres 
præg på kirken.

Indvielsen fandt sted tilbage i ka-
tolsk tid, og Vester Vandet Kirke blev 
viet til Skt. Nicolaus, biskop af Myra 
i Lilleasien og helgen for søfart og 
fiskeri. Ifølge legenden blev han de 
søfarendes værnehelgen ved at tage 
roret og rebe sejlene på en skude, 
der engang  var i havsnød.

Kirken er en romansk langhus-
bygning med apsis af granitkvadre. 
Den mest synlige ydre nyskabelse er 

Historie

våbenhuset. Det blev opført i 1833 
til erstatning for en ældre bygning af 
bindingsværk. Kirkens oprindelige 
vinduer er fjernet, og det samme er 
norddøren, mens syddøren stadig 
anvendes.

Klokkekammen over vestgavlen 
blev opsat i 1905 i stedet for en tid-
ligere klokkestabel, hvis grundsten 
endnu findes ved kirkens sydvest-
lige hjørne.
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Ejerskab af kirken har gennem år-
hundreder været en tilbagevenden-
de udfordring. Vore kirkebygninger 
og deres jordtilliggender har nemlig 
i lange perioder været i privat eje, 
og den aktuelle ejer har ofte haft et 
stort ord at skulle have sagt.

I Vester Vandet har ejerne af sog-
nets hovedgård, Nebel, haft stærk 
indflydelse på kirken i flere genera-
tioner. De menes dog aldrig at have 
haft patronatsret, men det er indly-
sende, at de i kraft af deres position, 
stand og ikke mindst velstand har 
haft stor indflydelse på både sogn 
og kirke.

De velstående ejere af Nebel har 
ofte betænkt kirken med gaver, men 
der er også blevet stillet krav. For ek- sempel var Kjeld Krabbe til Nebel i 

Ejerskab

1546 i strid med kirkeværgerne, idet 
han ville berøve kirken Skt. Nicolai 
Mølle!

Kjeld Krabbe var ejer af hovedgår-
den Nebel, hvis historie går tilbage 
til 1300-tallet. Gården har været 
flyttet flere gange p.g.a. sandflugt.

Midt i 1600-tallet hørte kirken 
under Kronen, men den har også 
haft andre ejere. Den 11. november 
1720 blev den tilskødet Ole Paulsen 
og samtlige interesserede sogne-
mænd. Herefter var kirken i privat 
eje, indtil den overgik til selveje den 
1. juli 1911.

Vester Vandet Kirkes kapel
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Placeringen af vore kirker har altid 
været valgt med omhu. Ofte ligger 
de højt i landskabet med koret mod 
øst og tårnet mod vest. Sådan er det 
ikke helt i Vester Vandet – her ligger 
kirken næsten 20 grader skævt i for-
hold til verdenshjørnerne.

Kirken ligger i en ret spredt bebyg-
gelse i den sydøstlige del af sognet. 
Mod vest er der et klit-areal. På et 
forholdsvis jævnt terræn ca. 300 
meter nordøst for Vandet Sø fandt 
man den plads, hvor kirken skulle 
rejses. Kirkegården er omgivet af et 
robust kampestensdige. I dette dige 
er der mod vest to låger, hvoraf den 
sydligste er flankeret af to stolper. 
Hver af dem er kløvet ud af en en-
kelt sten og har en højde på ca. 2,10 
meter.

På stolpen længst mod syd fin-

der man indhugget et indrammet 
T, mens der på den nordligste af de 
to stolper findes indhugget årstal-
let 1794 mellem vandrette streger. 
Indhugningerne henviser sikkert til 
Peder Taabel – han var ejer af Nebel 
fra 1792.

Placering

Den anden låge på denne side fin-
der man ud for kirkens vestgavl. På 
hver side af åbningen er der rejst en 
stor kampesten, men ingen af dem 
har inskription.
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Vester Vandet Kirke er opført af store 
granitkvadre og er bygget i traditio-
nel, romansk stil. Kirkens grundplan 
er imidlertid usædvanlig. Den store 
apsis slutter sig nemlig direkte til et 
langhus uden, at koret er afmærket 
udvendig. Denne byggeplan gen-
findes kun ganske få andre steder, 
så den er sjælden, men ikke enestå-
ende.

Murhøjden over soklen er ca. 
5,60 meter. Apsis har skråkantsok-
kel, mens skibets sokkel er profileret. 
På apsis findes tæt ved langhusets 
østgavl nogle 73-82 cm lange lise-
ner med et fremspring på 18-20 cm. 
Kvadrene er næsten overalt omsat, 
og de oprindelige vinduer fjernet. 

Udvendig spores nu kun svage re-
ster af apsidens østvindue i form af 
nordkarmen og et fragment af over-
liggeren.

En del vindueskvadre ligger i sten-
broen omkring murfoden. Øst for 
våbenhuset lå op til 1878 en kva-
der, hvori var indristet en triskele. 
Den ses ikke mere – enten fordi den 
forsvandt, eller fordi den blev vendt, 
da fortovet omkring kirken samme 
år blev lagt om.

Af kirkens udvendige døre er syd-
døren endnu i brug. Den er bevaret 
indvendig, men er noget omdannet 
udvendig, hvor både den bevarede 
vestkarm og den afhuggede øst-
karm nu dækkes af piller. De blev 

Kirken udvendig

opsat samtidig med det nuværende 
våbenhus.

1687 udførte murermester Chr. 
Christensen, Nors, en større repara-
tion af kirkens vestgavl. Ved samme 
lejlighed blev det nordøstre hjørne af 
hvælvingen over alteret sat i stand – 
hvælvingen var i så ringe forfatning, 
at man kunne se igennem den!

1833-34 omsattes det halve af 
kirkens søndre langmur, og i 1842 
blev dens fem vinduer skiftet ud. 
1964-65 omsattes sydmuren og ap-
sis samt vestgavlen. Gennem årene 
er mindre reparationer blevet udført, 
når og hvor det har været påkrævet. 
Langhusets østre taggavl er således 
helt intakt, mens den mere udsatte 
vestgavl er delvis fornyet med små 
mursten.
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I 1905 blev en klokkekam rejst over 
toppen af skibets vestgavl. Den er af 
små, røde mursten, afdækket med 
bly og kronet af et jernstøbt cirkel-
kors, også kaldet opstandelseskors. 
Cirklen betegner solen, der skinne-
de påskemorgen, da Jesus stod op 
fra de døde. Tidligere hang klokken 
i en fritstående klokkestabel af stran-
dingstømmer lidt sydvest for våben-
huset. Pladsen er endnu markeret 
med fire stolpesten – den vestligste 
af dem er en krum apsissten, hvori 
er indhugget årstallet 1822.

Klokkekam og cirkelkors
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Klokken i toppen af Vester Vandet 
Kirke og det murværk, den er hængt 
op i, samt det cirkelkors, der dan-
ner kronen på værket, er tilsammen 
et karakteristisk træk, som gør det 
nemt at huske Vester Vandet Kirke, 
selv om man kun ser den udefra, li-
gesom standuret inde i kirken er helt 
unikt.

Vestervandvid

Klokken er fra 1469 og formentlig 
af klokkestøberen Klaves. Der er på 
klokken to linjer latinsk tekst, hvoraf 

her skal citeres tre ord: ”… Nicolai 
in Vestervandvid …”

Hele teksten på dansk: ”I Herrens 
Aar 1469; Klokken tilhører Sankt 
Nicolai Kirke i Vester-Vandet. Maria 
Moder, Johannes Torkildsen Sogne-
præst, Niels Povlsen og Niels Johan-
sen Kirkeværger”.
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KALKMALERIER
Kalkmalerierne i vore kirker blev 
oprindelig lavet i den katolske tid 
og siden kalket over. I nyere tid 
er man i forbindelse med om-
bygninger jævnligt stødt på den 
slags billeder, og de er ofte blevet 
restaureret. Sådan har det været 
i Vester Vandet Kirke, hvor man 
i 1923 fremdrog nogle spar-
somme rester af en kalkmalet 
dekoration fra 1550-75. Mellem 
kragbåndene fandt man også 
slyngede skriftbånd, men ganske 
ulæselige. Efterfølgende blev 
hele buen nydekoreret af Johs. 
Th. Madsen, der tog udgangs-
punkt i de fremdragne rester og 
lavede nye latinske indskrifter. 
Siden er de kalket over.

Triumfmur
Apsis har kampestensvægge. Apsis-
buen hviler på kvadersatte vanger, 
hvis sokkelprofiler nu kun er synlige 
på stenenes vestender.

Langhusets østparti er nu marke-
ret som kor, idet der mellem koret 
og vestpartiet er indbygget en tri-
umfmur med korbue. Den nuvæ-
rende form er ikke den oprindelige 
– det kan man bl.a. se af, at der er to 
sæt kragbånd over hinanden, sam-
menstykket af meget uensartet ma-
teriale, bl.a. rullesten, flint og mun-
kestensbrokker.
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Våbenhuset

Tidligere havde kirken et våbenhus 
af bindingsværk, og man ved, at det 

blev total-renoveret i 1719. Dette vå-
benhus blev 1833 erstattet af et nyt, 
opført af små, gule sten. Gavlens 
og langsidernes rundbuefriser samt 
syddør og østvindue stammer dog 
fra en istandsættelse efter 1878.
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På den store lysekrone, der hænger 
ned fra loftet midt i Vester Vandet 
Kirke, er der en gravering med føl-
gende tekst:

Til Guds Huuses Prydelse og Guds 
Huusegnes Afmindelse givet og op-
hængt over vel ædle høyfornemme, 
nu salige Seig Berthel Langballe 
og Mad Modil-Marie Stampe deres 
Grav og Hvile Sted, som levede og 
døde paa Nebbel An 1744, af deres 
efterladte høytsørgende Børn og Ar-
vinger.

Desuden er der nogle opbyggelige 
vers og teksten:

Bertel Michelsen Langballe 1744, 
Bodelmarie Hendrichsdatter Stam-
pe 1744, B M S C L   B L C L C M 
L. Udstuchen af A. Baun.

Denne lysekrone har otte lysarme, 

Lysekronerne

der ender i menneskehoveder, og 
som topfigur over hver af lysekro-
nens seks prydbøjler ses en ørn.

Den anden lysekrone er fra 1552 

– eller rettere: den var fra 1552. Den 
blev i 1882 afgivet til Nationalmuse-
et, der som vederlag lod ophænge 
en kopi!
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Denne lysekrone har seks lys-
arme, hvis bøjler for neden ender i 
fiskeagtige hoveder, der gaber over 
et menneske: Jonas. Topfiguren er 
en romersk kriger.

Ganske vist er stolestaderne fra ny-
ere tid, men i de gamle skrifter hed-
der det alligevel, at der er bevaret 
panelstykker med renæssanceprofi-
ler – og indgangspanelet er fra om-
kring år 1700.

Stolestaderne
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Alterbordet er i romansk stil og af 
granit. Det består af tre sten: en 
høj og bred skråkantsokkel, en ter-
ningformet pille og en bordplade. 
Bærepillens forside er prydet med 
en indhugget cirkel, hvorfra spinkle 
rundstave udgår til hjørnerne. På 
dens sydside er indhugget et halv-
cirkelsegment.

Omtrent midt i bordpladen, tæt 
ved Bibelen, er der en tom helgen-
grav fra den katolske tid. I størrelse 
er graven yderst beskeden: 6,5 x 5 
cm og 2,5 cm dyb. Der er et øvre 
rum på 16 x 13 cm. Graven dækkes 
af en kalkstensflise, der måler 10 x 
9,5 x 1 cm. Denne flise er næppe 
oprindelig.

Det vides, at der ned gennem ti-

den er blevet lavet to sæt alterklæ-
der. Det ene sæt dateres til 1701, da 
folk fra sognet skænkede kirken et 
rødt skarlagens omhæng med tre 
rader ægte guld- og sølvkniplinger 
og silkefrynser. Det andet fra 1829 
blev lavet af sort merino (fint uldstof) 
med kors og sølvgalloner og blev 
kantet med hvide bomuldsfrynser.

Vester Vandet Kirke har i dag ikke 
nogen altertavle i traditionel for-
stand, men et krucifiks. Tidligere 
var der en altertavle fra 1882, for-
met som en rundbue over en arka-
desmykket sokkel. Den var lavet af 
egetræ og udført af snedker Skaa-
rup, Thisted, efter tegning af arkitekt 
F. Uldall – og findes nu i Gerding 
Kirke i Himmerland. I buen stod et 
krucifiks, skåret i romansk stil af bil-
ledhugger Fjeldskov.

Tidligere endnu var der en al-
tertavle af lutheransk fløjtype fra 

Alteret

omkring 1600, ommalet i 1746 og 
1772. Tavlens tre malerifelter opbe-
vares af Thisted Museum og viser 
nadveren, en krucifiksgruppe og 
himmelfarten. På et af de ældre lag 
ved man, at der var en Moses-figur. 
De to overmalinger blev bekostet af 
henholdsvis provst Riber og hans 
enke.

De to store lysestager på alteret 
er fra 1577 og har en indskrift med 
Niels Krabbes navn og våben.
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Siden første halvdel af 1400-tallet 
har kirkegængerne kunnet se et kru-
cifiks i Vester Vandet Kirke, nemlig 
det nuværende krucifiks over alter-
bordet. Det består af korstræ og en 
Kristus-figur, er 138 cm højt og har 
gennem årene både skiftet plads og 
udseende.

Krucifikset har hængt i korbuen 
i hvert fald frem til 1862. Senere 
blev det anbragt på skibets sydside. 
I 1965 blev det flyttet og er nu an-
bragt over alteret i stedet for en al-
tertavle.

Gennem århundrederne har kruci-
fikset været malet flere gange, men 
det har også været påkrævet med 
en mere omfattende istandsættelse 
i 1925.

De firkantede endeplader med 
runde felter har været bemalet med 
evangelisternes symboler: en engel 

Krucifi kset

for Matthæus, en løve for Markus, 
en okse for Lukas og en ørn for Jo-
hannes.

Over Jesu hoved er en glorieskive, 
og der har været træpigge i tornekro-
nen. Glorien markerer guddomme-

lighed Inskriptionen INRI er bevaret. 
De fire bogstaver er forkortelsen for 
en latinsk tekst, der betyder: Jesus 
fra Nazareth, Jødernes konge.

Krucifikset er noget af det ældste 
inventar i Vester Vandet Kirke.
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Altersølv
Cirkelkorset i toppen af Vester Van-
det Kirkes karakteristiske klokkeop-
hæng genfinder man flere steder 
inde i kirken.

Blandt andet finder man det på 
låget af den vinkande, som menig-
hedsrådet i juli 2000 anmodede 
guldsmed Ebbe Hjorth, Gettrup, om 
at fremstille.

Det var også ham, der i 1998 la-
vede en dåbskande i stil med dåbs-

fadet. På dåbskanden står følgende 
indskrift: ”Skænket af Nielsine Fre-
deriksen 1998. Døbt i Vester Vandet 
Kirke 1900”.

Den syvarmede lysestage er skæn-
ket til Vester Vandet Kirke af lærer Kr. 
Petersen og hustru Dorthea Bangs-
gaard Petersen  22 april 1916.

Disken er helt tilbage fra 1644. 
Den har indgraveret et cirkelkors, 
som flankeres af bogstaverne AL og 

alliancevåben for Harbou og Lunov 
med årstallet 1644 samt bogstaver-
ne MHB og AL. De henviser til Niels 
Harbou til Nebel (død 1649) og 
hustru Anne Lauridsdatter Lunov 
(død 1667). Disken blev 1692 for-
øget med 4 lod. Hvis mestermærket 
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(bogstaverne BL over stjerne) er 
samtidigt med forøgelsen, kan der 
være tale om guldsmed Børge Ma-
thiessen Lemmick, Aalborg.

Alterstagerne er noget af det æld-
ste i Vester Vandet Kirke – de er 
fra 1577. Stagerne er 28 cm høje, 
har lav, klokkeagtig fod og to svagt 
fremtrædende skaftringe, profileret 
lidt forskelligt. Den ene stage har på 
foden tre huller til ben, der ikke fin-
des mere. På dens fod er indgrave-
ret ”Niels Krabe 1577” om våben-
skjold.

Det tidligere altersølv bestod af en 
kalk, en disk og en oblatæske.

Kalken er fra 1841. Den er 19,5 
cm høj og har en rund fod, der kan-
tes af en riflet bort. Den har en flad-
trykt, riflet knop og et udsvajende 
bæger, nederst med smalle bæger-

blade. På fodranden er indprikket 
”Vog 25 Lod 1 1/2 Qvt” – det var 
mestermærket for Brinck i Thisted. 
Den tidligere kalk var 1673 foræret 
til kirken af Mikkel Langballe til Ne-
bel.

Oblatæsken blev anskaffet 1862. 
Den er af tin, er cylinderformet og 
har indridsede, koncentriske cirkler 
i bunden.

Udover selve altersølvet findes 
også en sygekalk fra 1784 med til-
hørende drejet træhylster. Kalken er 
12 cm høj. Den har rund fod, cy-
linderskaft, en stor, midtdelt knop 
af ovalt tværsnit og lavt bæger. Me-
stermærket er PK. Den tilhørende 
disk har samme stempel.
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Udover de to lysestager på alteret 
har Vester Vandet Kirke i dag også 
et andet sæt lysestager. De har en 
helt speciel historie.

Midt i kirken hænger en stor, flot 
messing-lysekrone fra 1744. Den 
var oprindelig med levende lys, 
men engang mellem 1930 og 1945 
vurderede man, at den skulle repa-
reres. Maskinmester Mortensen på 
Maskinfabrikken Thy blev anmodet 
om at sætte lysekronen i stand, og 
det gjorde han.

Imidlertid blev der to små runde 
messingkranse til overs efter repa-
rationen. De var prydet med deko-
rative mandshoveder, ligesom man 

også finder det på den 8-armede 
lysekrone. Maskinmester Mortensen 
købte ca. 10 kg messing og lavede 
to nye flotte lysestager, der skulle 
skænkes til kirken som en gave. De 
oprindelige kranse fra lysekronen 
blev brugt som kranse på de nye 
stager. Men der skulle gå mere end 
et halvt århundrede, før de to lyse-
stager kom ’hjem’ til Vester Vandet 
Kirke!

Maskinmester Mortensen døde 
nemlig, før han fik afleveret sin gave, 
og lysestagerne blev en del af arven 

To nye ‘gamle’ lysestager

til sønnen Knud Mortensen. Men 
da havde de allerede taget de første 
skridt ind i glemmebogen. Og herfra 
blev de først hentet frem igen i 2006 
i forbindelse med Knud Mortensens 
død. De to lysestager blev kort før 
jul samme år overbragt som en for-
sinket gave til Vester Vandet Kirke.

Lysestagerne med den spænden-
de historie benyttes nu ved samtlige 
gudstjenester og kirkelige handlin-
ger som bryllup og begravelse. Da 
stilles de frem på en hylde på den 
gamle degnestol.
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Døbefonten
Døbefonten er af granit og i romansk 
stil. Den er af Thybo-typen med næ-
sten lodrette sider og med afløbshul 
i bunden. Ifølge en synsprotokol fra 
1862 var fonten dengang hvidkalket 
og med sorte kanter.

Førhen har der også været en 
fonthimmel. I dag er døbefonten til 
daglig dækket af et trælåg med en 
stor midterknop.

Det store dåbsfad fra 1712 er af 
kobber. Guldsmed Ebbe Hjorth, 

Gettrup, har lavet flere ting til Vester 
Vandet Kirke, bl. a. en dåbskande i 
stil med dåbsfadet. Kanden har føl-
gende indskrift: »Skænket af Niel-
sine Frederiksen 
1998. Døbt i Ve-
ster Vandet Kirke 
1900«.

Hver gang der 
er dåb i kirken 
tændes et par 
stearinlys i en ly-
sestage på kor-
buevæggen lige 
ved siden af dø-
befonten.
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Større kirker har et sakristi. I de min-
dre kirker går præsten ofte om bag 
alter og altertavle, når messehagelen 
skal på eller af. I Vester Vandet må 
det klares så diskret som nu engang 
muligt i koret.

Der er ganske vist en præstestol 
– den er fra ca. 1750. Præstestolen 
ligner mest af alt et lille skab. I dag 
er tidligere tiders åbne gitterværk 
erstattet af orgelpiber – og ganske 
rigtigt: den gamle præstestol er ble-
vet til organistens arbejdsplads un-
der gudstjenesten! Præstestolen er 
bevaret med enkelte udsmykninger 
og tekster.

Præstestol og degnestol

Over for præstestolen findes deg-
nestolen, der er fra samme tid. Den 
har på forsiden tre rektangulære 
fyldninger med malerier fra samme 
naivistiske hånd, som har malet mo-
tiverne på præstestolen.
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nestolen, der er fra samme tid. Den 
har på forsiden tre rektangulære 
fyldninger med malerier fra samme 
naivistiske hånd, som har malet mo-
tiverne på præstestolen.

Bibelcitat på døren
ind til præstestolen:
Kommer hid til mig alle, som ar-
beide, og ere besværede og Jeg vil 
giöre eder hvile. Math: 11,28.
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Prædikestolen
Ofte hæfter man et årstal på et styk-
ke inventar. Prædikestolen og him-
len over den tidsfæstes således til 
1690 og er dermed i barokstil. Præ-
dikestolen er foræret af Peder Ben-
dixen, Vandetgaard i Vester Vandet 
og Povl Olufsen, Klitmøller. På de 
malede felter på prædikestolen er 
evangelisterne gengivet med deres 
bøger. Men også prædikestolen har 
ned gennem historien været gen-
nem reparationer og har fået min-
dre tilføjelser i form af bl.a. tekst og 
malet gardin.
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Messehagel
Guldkorset i den ældst kendte mes-
sehagel, der var af sort fløjl og fra 
1690, genfindes i den, der bruges i 
dag. Den er fra 1986 og afløste da en 
af sort fløjl med sølvgalloner. Messe-
hagelen er designet og håndvævet af 
ægteparret Gro og Bjarne Sachsen, 
Vævergården i Tylstrup, Vendsyssel, 
og blev skænket som anonym gave 
til Vester Vandet Kirke.
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Præstetavle
Det første navn på listen, Johannes 
Torkildsen, findes også på kirkens 
klokke fra 1469.

NÆVNES              1469

NÆVNES              1542
NÆVNES              1555
NÆVNES   1561&1581
NÆVNES   1599&1625
NÆVNES   1637&1664
ORD.         15.JAN.1673

1690-1730
1731-1734
1734-1765
1766-1768
1768-1773
1773-1819
1819-1839
1839-1852
1852-1872
1872-1879
1879-1889
1889-1894
1894-1906
1906-1914
1914-1917
1917-1920
1921-1926
1926-1932
1932-1937
1937-1946
1946-1962
1963-1984

1984-1994
1994-

SOGNEPRÆSTER I
VESTER VANDET-KLITMØLLER-ØSTER VANDET
FØR REFORMATIONEN:
JOHANNES TORKILDSEN

EFTER REFORMATIONEN:
PEDER JENSEN KLITMØLLER
PEDER QUIE
MOURITS CHRISTENSEN MØBORG
CHRISTEN MOURITSEN AGERHOLM
PEDER CHRISTENSEN ØLAND
CHRISTEN PEDERSEN AGERHOLM 
PEDER ROALDSEN, PROVST
SVEND HANSEN HJORTBERG
PEDER KNUDSEN RIBER, PROVST
MATHIAS ANDRESEN JENSEN
MICHAEL BERTELSEN LANGBALLE
NICOLAI EEG, PROVST
CHRISTIAN BRANDT CARSTENSEN
FREDERIK NICOLAI SEVERIN MICHELSEN
NIELS VRIGSTED HUNDERUP, PROVST
POUL MARTIN MØLLER
JENS EDVARD VILHELM LARSEN
RASMUS CHRISTIAN MADSEN
PEDER CHRISTIAN PEDERSEN
PETER ØSTERGAARD
HANS SIGVARD JØRGENSEN HAMLEV
JENS THEODOR HANSEN ERCK
JENS CHRISTIAN VINTHER
AKSEL EMIL PETERSEN
NIELS THUN
HANS EMIL NICOLAI SKYTTE
JENS PETER ALBERT CHRISTENSEN
KAJ LYKSHOLM

SOGNEPRÆSTER I
VESTER VANDET-ØSTER VANDET-SKINNERUP:
TOMMY HEGNER
MAIBRIT NYGAARD

Cirkelkorset, der også benævnes 
opstandelseskorset, findes mange 
steder i Vester Vandet Kirke, bl.a. 
også på kirkebøssen.
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Vester Vandet Kirke har haft pulpitur 
langs vest- og nordsiden af skibet si-
den midten af 1700-tallet. Frem til 
1865 var pulpituret på nordsiden så 
bredt, at det ragede ud over midter-
gangen! Det blev fjernet i 1895.

Men der findes fortsat et impone-
rende pulpitur i den vestlige ende 
af kirken. Det prydes ud mod kir-
kerummet af 9 felter. Inskriptionen 
»Christen Sørensen, Ringkøbing, 
1694« fortæller, at de bemalede fel-
ter er ældre end pulpituret.

Der er fire landskabsmotiver og to 
personer (Aron og Moses   ) i seks af 
felterne, mens de sidste tre er uden 
billeder.

Under landskaberne er der noteret 
følgende skriftsteder: Sl. 8,4 - Rom. 

10,5 - Ordsp. 3,7 - Sl. 51,19.
Der knytter sig en interessant hi-

storie til de ophøjede bænkerader 
bag disse felter:

Der opstod i 1600-tallet og 
1700-tallet en omfattende skude-
handel med hjemsted i Klitmøller, og 
der blev tjent styrtende med penge. 
Ofte blev pengene investeret i ejen-
domme. Den rigeste skudehandler, 
der har levet i Klitmøller, er uden 
tvivl Poul Olufsen Dragsbech. Han 
døde i 1721, 74 år gammel. Siden 
sin ungdom havde han været med i 
skudefarten og ejede selv en skude 
og havde halvpart i en anden. I 1715 
opgav han selv til skattevæsenet, at 
han ejede i alt 21 ejendomme!

I 1700-tallet og i begyndelsen af 
1800-tallet var der ingen skole i Klit-
møller. Men befolkningen fandt det 

Pulpituret
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vigtigt, at børnene fik lært at læse, 
regne og skrive – det ville de få brug 
for senere, når de selv skulle deltage 
i skudehandelen. Derfor holdt møl-
boerne skole i hjemmene om vinte-
ren, når der ingen sejlads var.

Først i 1871 fik mølboerne egen 
kirke. Indtil da var de en del af Ve-
ster Vandet Sogn.

Tilflytningen til Klitmøller var 
imidlertid meget stor i 1700-tallet, 
så pladsen i kirken blev efterhånden 
meget trang. Det førte til, at pulpi-
turet blev bygget. Her havde møl-

boerne deres faste pladser og var 
således under gudstjenesten adskilt 
fra sognets bønder, som sad nede i 
kirken.

Af kirkens regnskabsbog fra mid-
ten af det 18. århundrede fremgår 
det, at beboerne i Klitmøller hvert 
år betalte stole- og stadepenge på 
8-10 mark pr. familie. Sognets øv-
rige indbyggere skulle ikke betale, 
og det tyder på, at mølboerne selv 
har skullet betale for opsætningen af 

pulpiturerne.
Mølboerne blev især begravet på 

den nordvestlige del af kirkegården, 
tættest ved Klitmøller.

Aron og Moses
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Et helt specielt og unikt stykke in-
ventar i Vester Vandet Kirke er det 4 
meter høje standur. På den hvidma-
lede skive ses en tomastet sandsku-
de og urmagernavnet Anders Chri-
stensen Heede samt årstallet 1754. 
Standuret er blåmalet og forsynet 
med dekorationer, småblomster og 
hvid tekst.

Over døren ind til urets lodder ses 
et tomastet skib ”Concordia” og 
herunder teksten: ”Giv Lykke i tide 
Naar Klokken slaaer, At Skibet maa 
glide og Lykkelig gaae”.

I frisefeltet på en Dannebrogsfane 
står der: ”Til Guds Ære og Menighe-
dens Anvendelse bekosted af de Vel 
Fornemme Schippere og Schude 
Eiere ved Klitmøller og her i Sognet 
Anno 1754”.

Fra 1895 til 1965 stod uret på ski-
bets nordvæg, men står i dag, hvor 
det oprindelig blev placeret.

En tilhørende tavle på kirkens 
sydvæg har bl.a. følgende tekst: ”Til 
u-forglemmelig Æreminde For de 

Kirkens standur
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velforneme Guddædige Schipre og 
Schude-Eiere, Som haver bekostet 
og givet den her hos staaende uhr-
verch til Guds Ære og Meenighe-
dens tieniste, er denne Tavle opsat 
…” – og derpå følger navnene på 
alle giverne.
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I Vester Vandet Kirke findes adskil-
lige kisteplader. Desuden er der et 
enkelt epitafium og et par gravstens-
plader inde i kirken.

Epitafiet er over provst Peder 
Knudsen Riber og hans to hustruer. 
Peder Knudsen Riber var sogne-
præst for Øster og Vester Vandet 
sogne.

Hans første hu-
stru, med hvem 
han var gift i 11 år, 
fødte ham 10 børn 
– men hun døde 
under stor smerte 
ved den sidste 
fødsel. Hun blev 
begravet med syv 
børn ved sin side 
og sin sidst fødte 
søn i armen …

Der har også 
været et epitafium 
over Kjeld Krabbe, 
der døde i 1550, 
men det er ”for-
tæret af ælde”. Til 
gengæld findes 
hans gravsten fra 
1576 stadig i kir-
ken, på nordvæg-
gen i apsis. Hans 

Gravminder

hustru døde i barselseng.
Pladen, der er af gotlandsk kalk-

sten og måler 203 x 149 cm, viser 
manden i rustning med sværd, hu-
struen i stiv enkedragt og parrets søn 
stående i bedestilling. Der er tale om 
et typisk arbejde af det store, nør-
rejyske gravstensværksted, ledet af 



29

Gert van Groningen i Århus.
Uden for kirken, nord for skibet, 

finder man en gravsten fra 1841 
over skipper Peder Andersen Krogh 
og hans hustru Christiane Peders-
datter Møller. De fik fem børn – 
”hvoraf den ene allerede modtog 

dem i Evigheden”, som der står at 
læse på gravstenen.

Stenen, der er af sandsten og 
måler 197 x 130 cm, er lagt af de 
efterlevende børn og svigerbørn. 
I hjørnerne er der store reliefroset-
ter, og imellem dem er der for oven 

overflødighedshorn. For neden ses 
en urne, flankeret af le og nedad-
vendt fakkel.

Rundt om på kirkegården findes 
stadig bevaret en del ældre grav-
sten, der afspejler, hvordan der også 
med hensyn til den slags har været 
forskellige stilarter ned gennem hi-
storien. Blandt andet ses flere jern-
kors.

Mange af kistepladerne findes end-
nu på kirkens vægge, mens andre er 
kommet på museum Kistepladerne 
blev lagt på kisten ved begravelsen 
og fjernet før jodpåkastelsen. Der-
på blev de ophængt inde i kirken. 
Traditionen med kisteplader var på 
mode i perioden 1826-71.

Tre meter nord for kirken findes 
den eneste bevarede gravsten over 
en skudeskipper: Peder Andersen 
Krogh og hans hustru Christiane 
Pedersdatter Møller.
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Teksten på Kroghs gravsten:

Herunder hviler
støvet af det salige Ægtepar

Skipper Peder Andersen Krogh
født i Klitmøller d. 5. Juni 1780

død samme Sted d. 20. Juni 1841
og Hustru

Christiane Pedersdatter Møller
født i Klitmøller d. 27. Juni 1773
døde der igjen d. 26. April 1824

I 23½ Aar levede de sammen i Kjærligt Ægteskab
og bleve i dette af Gud velsignede med 5 Børn

hvoraf den ene allerede modtog dem i Evigheden.
[ ROSET ]

Fromt i Livet Haand i Haand de vandred
Herrens Frygt og ædel Daad dem Vinding var

Fryd og Sorg ei deres stille Sind forandred
Derfor Livets Krone de i Eje har

Fred med de Ædler Støv
Dette Kiærligheds og Taknemmelighedsminde
sattes dem af efterlevende Børn og Svigerbørn

Gravsten
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Tre meter fra kirkens nordside lig-
ger gravstenen for Peder Andersen 
Krogh og hans hustru Christiane 
Pedersdatter Møller. Krogh ledede 
sejladsen med proviant fra Klitmøl-
ler til Norge under Englandskrigene 
1807-14
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Vil du vide mere?
For dem, der kunne tænke sig at vide mere og søge dybere for at 
skaffe sig mere viden, end dette hæfte levner mulighed for, kan føl-
gende henvisninger måske hjælpe videre:

Regnskaber, synsprotokoller m.v. fra Landsarkivet i Viborg
Museumsindberetninger af C. Engelhardt og M. Borch m.fl.
F. Uldall: De jydske Granitkirkers Alder
M. Mackeprang: Vore Landsbykirker
Chr. Heilskov: Ældre personalhistoriske Indskrifter
F. Uldall: Optegnelser om de danske Landsbykirker
H. Storck: Jydske Granitkirker
J. B. Løffler: Udsigt over Danmarks Kirkebygninger
Skuder og skipppere i Klitmøller - blade af skudefartens historie

(af bl.a. Knud Mortensen)
Danmarks Kirker, Nationalmuseet 1940.
Aalborg Stiftsbog 1993

I det nordøstlige hjørne af Vester 
Vandet Kirke hænger et kirkeskib. 
Det har navnet Flora, er udstyret 
som en fregat og er fra omkring år 
1800.

Selv om Vester Vandet Kirke er 
viet til de søfarendes værnehelgen 
Sct. Nicolaus, findes der ingen af-
bildninger af ham, men med sog-
nets forhistorie og tilknytningen til 
Klitmøller og måske Sebbersund, er 
der ikke alene teologiske, men også 
helt lokale og verdslige grunde til at 
have et kirkeskib.

Kirkeskibet

Der var engang …
Eftersom Vester Vandet Kirke 
blev til i den katolske tid, har 
der tidligere været inventar, der 
blev afskaffet efter Reformatio-
nen – om end  ikke lige med det 
samme! For eksempel var der 
en skriftestol. Om den blev der i 
1697 noteret følgende i regnska-
bet: ”Solgt en lille, gammel Dør 
med Laas og Hængsel paa det 
lille Sprinkelværk, hvorinden i 
forrige Tider er holdt Skriftemaal 
og nu efter Ordre afskaffet”.

Og nu, vi er ved nogle af de 
ting, der var engang: I 1687 fik 
Jens Snedker i Thisted betaling 
for en stol ”til hans Højærværdig-
hed at opsætte, som ellers ingen 
bekvem Sæde hertil fandtes”.
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Siden ca. år 1200 har kirken 
været en nagelfast del af Vester 
Vandet Sogn, og generation ef-
ter generation har sat sine spor 
på kirken og på sognet.

Nogle af disse spor er forsvun-
det forlængst, mens andre har 
fulgt menigheden gennem år-
hundreder.

I dette skrift fortælles om no-
get af det, der har haft styrke til 
at overleve frem til vor egen tid 
- både hvad angår selve kirke-
bygningen, og hvad angår dens 
unikke inventar.

Vester Vandet Kirke 2008
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