LENDUM KIRKE
HORNS HERRED

Sagnet fortæller, at der et stykke fra Lendum-Sindal vejen ligger en høj kuplet bakke,
der kaldes ”Kirkebjerget”, hvor der lå usædvanligt mange store kampesten.
Stenmateriale er jo ret almindeligt i Lendum sogn, men på dette kirkebjerg ville man jo
naturligvis opføre kirken fordi her var byggematerialet jo tilgængeligt i rigelig mængde.
Man påbegyndte opførelsen, men hver nat blev det man havde opbygget om dagen,
brudt ned og anbragt på den bakketop, hvor kirken i dag ligger. Da indså man, at det
vist var meningen at andre kræfter havde bestemt at kirken ikke skulle ligge på
”Kirkebjerget”, men på den bakke hvortil kampestenene hver nat blev flyttet.

DEN OPRINDELIGE KIRKE
Fund af granitkvadre flere steder i muren i koret især, viser at den oprindelige kirke
var af romansk oprindelse som sagnet antyder – opført af kampesten omkring 1300tallet, hvor langt de fleste af Danmarks landsbykirker blev bygget efter vort folks
overgang til kristendommen omkring år 1000.

Et godt bud på Lendum Kirkes oprindelige udseende er denne rekonstruerede
kampestens-kirke fra Hjerl Hede.

I DE FØLGENDE ÅRHUNDREDER
undergik Lendum Kirke store forandringer. Som den fremtræder i dag ”ligner den det
vendsysselske landskab – barsk og uden sentimentalitet står den på sin af højere
magter udvalgte bakketop, højt hævet over det omliggende land og over byen med vid
udsigt til alle verdenshjørner”.

Kirken set fra nord
Kirkens nuværende udseende går tilbage til omkring 1580-1640.
En gammel beretning fra 1631 lyder således: ”Lendum Kirke vorder tillige med
våbenhus og kirkegårdsdige ganske brøstfældig, at en del af kirken stod helt åben.
Kirkegårdsdiget er revnet, porten nede – og man kunne næppe noget steds i kirken
sidde tørt”.
Der kom ikke rigtig orden i forholdene, før herremanden Knud Rodsten af Lengsholm
blev værge for kirken. Han overtog kirken og ”Kirketienden”.
Knud Rodsten og hans hustru gennemførte en restaurering og istandsættelse i året
1640. Kirken er opbygget af røde munkesten, på nord og vestsiden hvidkalket. Der er i
bunden af kirken en del af de oprindelige kampesten indmuret.
Lengsholms ejere har derefter stået for vedligeholdelse og al inventar, indtil kirken ved
salg i 1820-erne overgik til de omkringliggende fæstegårde.

Kirken set fra syd

Både i 1878 og i 1895 blev der foretaget restaureringer af kirken.
Den mest omfattende var i 1895, hvor der bl.a. blev opsat nyt bjælkeloft, og hele sydog østmuren blev ombygget. (De synlige røde munkesten).
Senere omkring 1906 foretoges en indvendig restaurering

ALTERTAVLEN

I topstykket et opstandelsesbillede, er fra 1724, fremstillet af fyrretræ med søjler af eg.
Den blev gennemgribende restaureret i 1909 efter at tavlen ved Nationalmuseets
undersøgelse i 1908 var fundet bevaringsværdig.

Markus 16,1-2

Da sabbatten var
forbi, købte Maria
Magdalene og Maria,
Jakobs mor og
Salome vellugtende
salver for at gå ud og
salve ham. Meget
tidligt om morgenen
den første dag i
ugen, da solen var
stået op.

Påskemorgen. Kvinderne på vej til graven
Gravvagten
Matthæus kp. 27, 62-66

Opstandelse - Graven og døden overvindes.
Både onde og gode kræfter har stået vagt om graven.
Seglet er brudt – står op ad kisten!
Kp.28, 2-4

Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens
engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede
stenen fra og satte sig på den. v3 Hans udseende
var som lynild og hans klæder hvide som sne. De,
der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som
døde.

Næste dag, dagen efter
forberedelsesdagen, gik
ypperstepræsterne og
farisæerne sammen til Pilatus
og sagde: »Herre, vi er
kommet i tanker om, at denne
bedrager, mens han endnu
var i live, sagde: Efter tre dage
opstår jeg. Befal derfor, at
graven skal bevogtes indtil
tredjedagen, for at ikke hans
disciple skal komme og stjæle
ham og sige til folket: Han er
opstået fra de døde. For så
bliver det sidste bedrageri
værre end det første.« Pilatus
sagde til dem: »Her har I
vagtmandskab. Gå hen og
sørg for, at der bliver holdt
vagt, så godt I kan.« De gik så
hen og sikrede graven med
vagter og ved at sætte segl på
stenen.

Korsfæstelsesbillede. Jomfru Maria i blåt. Johannes ved hendes side.
Til højre for korset: Maria Magdalene. Til højre herfor: Jomfru Marias søster
På korset en plakat hvor der står: Jesus af Nazareth Jødekonge

På fodstykket er malet nadverordene med smukke frakturbogstaver.

På postamenterne fremtræder våben og navnetræk: Jørgen Bille – Ide Rodsteen.

På alterbordet et krucifiks (uden årstal)

KNÆFALDSSKRANKEN
er skænket af Jens Vognsen i 1728 og bærer årstal og våben. Fremtræder som et
smukt stykke smedejernsarbejde i sengotisk stil.

Samme Våbenskjolde som på altertavlen.

De sammenflettede og spejlvendte navnetræk JB – IB (Jørgen Bille – Ide Rotsteen) er
ens i begge sider af alterskranken

ALTERBORDET

er muret op og beklædt med et dekorativt panel. Er restaureret, smykket og opmalet
med ornamentik efter motiver fra den tid alterpartiet blev fremstillet.
En ældre dækplade fra alterbordet af sten og med et relikviegemme i midten er nedlagt
i våbenhuset ved indgangen til kirken. I dag dækket af en måtte.

Det tavlede gulv er
lagt om i 1951.
Fliser med lyse og
mørke felter er brugt
i mange middelalderkirker som et symbol
på menneskets
livsvilkår: Hvid som
lyset, sort som
mørket. Livets
vekslen mellem
glæde og sorg, lykke
og ulykke, kærlighed
og had, liv og død.

”Hele alterpartiet fremtræder med fine, stærke og dog beherskede farver og syner
overordentligt smukt set mod korets store flade”.

BAROKSTAGERNE
på alterbordet er fra 1682,
fremstillet af malm og var en
gave fra Ove Budde og Else
Catrine Roodtsten.

KALKEN
er skænket af Jens Vognsen og
bærer indskrift og årstal 1472.

ALTERTÆPPET

Hjørdis Olsen, Lendum Menighedsråd:
Søndag d. 8. januar 2006 blev en mærkedag
for Lendum kirke. Det nye altertæppe lå på sin
plads.
Den første tanke blev luftet på
menighedsråds-møde i august 2003. Vi vedtog
så, at hvis der var damer, der ville sy, så
skulle det være sådan et tæppe der skulle
afløse det gamle.
10 damer havde lyst til at prøve kræfter med
det.
Den 8. november 2004 mødtes vi i
Præstegården, hvor materialerne blev delt ud.
Vi besluttede at arbejde i grupper, for det var
jo store stykker at sidde med. Vi byttede så
rundt sådan, som vi nu havde tid til at sy.
Nøjagtig et år efter d. 8. november 2005 kørte
Kirsten og jeg afsted med stykkerne op til
Danella i Hjørring. Der blev stykkerne syet
sammen, og beklædningen limet på.
Danella har hele vejen
været behjælpelig med
råd og vejledning og
tegnede også mønstret
ind på tæppet.
Tømrer Kvist Hansen
lagde tæppet på i kirken.
Det gamle tæppe var
efterhånden 52 år. Der er
nu gemt et stykke af
tæppet, det vil sammen
med mønstret blive givet
til det lokalhistoriske
arkiv i Lendum.

Tæppet blev syet af:
Susanne Nielsen, Kærvang; Martha Jensen, Skovlund; Kirsten Nielsen, fh. Elsager;
Bente Wiberg Moesgaard; Else Holmberg Nielsen; Aase Christensen, fh. Skærumvej;
Merete Jensen, damefrisør; Hjørdis Olsen; Hedvig Jensen, fh Sønderbakken; Britta
Wiberg Jensen; (er ikke med på billedet)

ALTERDUGEN
Er syet af pastor Lissy Christensen, fh.
V. Fælget og er indviet i august 2006.
I forbindelse med indvielsen skrev Lissy
Christensen følgende om symbolerne:
Ordet symbol stammer fra græsk og
betød oprindeligt Kende- eller
Identitetsmærke. Som sådan er symbolet
brugt fra de første kristnes tid, hvor man
tilkendegav at man var kristen ved at
tegne en fisk.
Op gennem tiderne har navnet symbol
ændret karakter, så det er kommet til at
rumme mere end det oprindelige.
I dag kaldes kirkens bekendelsesskrifter
for symboler, og symbolerne er brugt
som billeder på åndelige begreber for
eksempel billedet af lammet, der viser
hen til ”Det Guds lam, som bærer
verdens synd” (Johs. 1.29).
I den nye alterdug i Lendum Kirke er der 5 symboler. I midten ses de to
sammenslyngede græske bogstaver Khi-Ro, som er begyndelses-bogstaverne i ordet
Kristus.
Dernæst følger en brødkurv, der viser hen til Jesu ord: ”Jeg er livets brød” (Johs. 6,
36) foruden på bespisningsunderet (Johs. 6,7 ff) og Nadveren (Matthæus 26, 26).
Kalken er billede på det fælles vinbæger, som blev sendt rundt ved påskemåltidet efter
at lovsangen var sunget. Efter skærtorsdags indstiftelse af den nye pagt blev det
billede på Nadveren og ordet om Syndernes forladelse (Lukas 22,20).
Korset som det mest benyttede kristne symbol, der bruges verden over, taler sit eget
sprog om Langfredag og alt hvad deraf følger. Det firkantede kors på alterdugen er en
videreudvikling af det græske kors, der bestod af fire lige store glatte bjælker. På grund
af de fortykkede korsender kaldes det et Hammerkors.
Fisken, der som nævnt blev brugt af de første kristne - især i forfølgelsestiden – blev
symbol fordi det græske ord for fisk IKTYS danner begyndelsesbogstaverne i linjen:
”Jesus Kristus, Guds Søn, Frelseren”.
Foruden de egentlige symboler er der en række gyldne stjerner i dugen. De illustrerer
Brorsons vers:
”Hvad skal jeg sige, når jeg ser
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker”
(DDS 15, v. 7)

LYDHIMLEN over Prædikestolen

Lydhimlen med den svævende due –symboliserende Helligånden.
En bøn om og et håb om at præstens prædiken må være besjælet af Helligånden.
Et kors indgår i Lydhimlens dekoration. Bemærk tovmotivet omkring de fire felter.
Korsets udformning svarer til dekorationen på altertavlen.
De fire felter er blanke, men sandsynligvis har de været tiltænkt de fire evangelister.

PRÆDIKESTOLEN
er opstillet 1640, ved Knud Rodsten og Else Vinds istandsættelse af kirken samme år.
Givernes navne og våben er udskåret i et par af felterne. De øvrige felter har udskårne
fremstillinger af Jesu fødsel, korsfæstelse og opstandelse. Der har været et sjette felt,
som er gået tabt under stolens flytning omkring 1896, den blev flyttet fra midten af
kirken til dens nuværende plads i det sydøstlige hjørne af midtskibet.
Himlen over prædikestolen er også holdt i smukke farver. I lydhimlens midte findes en
afbildning af en svævende due.
Takket være den restaurering der blev foretaget i 1909, står den gamle prædikestol
den dag i dag med de farver, som den oprindeligt havde, da den blev forarbejdet.

KRUCIFIKSET

hængte oprindeligt over midten af korbuen,
men blev efter restaureringen i 1896 anbragt
på væggen lige overfor prædikestolen.

PULPITURET
I den vestlige del af kirken findes et pulpitur, som oprindeligt var indrettet og
reserveret det adelige herskab fra herregården Lengsholm.
Pulpituret blev ikke omfattet af restaureringen i 1909. I rapporten fra Nationalmuseets
undersøgelse fandtes pulpituret og forsidefyldningerne at være ”velholdte og skønne”.

Pulpituret er af fyrretræ. Brystværnet har ni fyldninger. I den midterste er malet
givernes våben fra 1640.

De øvrige felter omfatter allegoriske malerier: Åndelig fattigdom – Sorg –
Spagfærdighed – Hunger – Miskundhed – Renhed af hjertet – Fredsommelighed –
Forfølgelse. Samt de tilknyttede skriftsteder.

Åndelig Fattigdom. 1. Mosebog kap. 28 v.
10 – Jakobs drøm i Betel - Himmelstigen

Sorg. Lukas kap. 18 v.10.
Tolderen og farisæren

Spagfærdighed. 2. Samuelsbog kap. 16 v. 5.
Kong David i Bahurim

Hunger. Johannesevang. Kap. 4 v. 5.
Den samaritanske kvinde

Miskundhed. Markus kap.12 v. 41
Den fattige enkes gave.

Fredsommelighed. Første Mosebog kap. 12 v. 5.
Abrahams udvandring til Kana’en

Renhed af Hjertet. Første Mosebog kap. 22 v. 17.
Abraham skal ofre Isak

Forfølgelse. Apostlenes Gerninger kap. 12 v. 6.
Peters befrielse fra fængslet.

DØBEFONTEN
er en romansk granitfont fra den oprindelige kirke, fremstillet lokalt, som de typiske
Vendsysselfonte. Den er enkel i sin form, udsmykket med et dobbelt kantbånd og en
udsmykning af foden.
Fontens plads er i dag under korbuen i
skibets nordøstre hjørne. Tidligere stod
den, som i alle kirker i 1200-tallet ved
kirkens indgang i vestenden af
midtskibet.
Vest er den ydre, sekulære verden. Her
bæres det udøbte barn ind i kirken til
lyset i Guds varetægt og døbes ved
døbefonten. Den stod i de katolske
århundreder i vest, i kirkens længdeakse
mellem kvindedøren i nord (dørnichen
findes endnu) og mandsdøren i syd. (De
sidste spor af mandsdøren forsvandt ved
restaureringen i 1895.)
Dåben er ”frelsens dør” og indgangen til
det kristne fællesskab. Vi kommer ind i
kirken fra vest. Vore øjne søger mod
alteret – mod øst – mod lyset – mod
Kristus. Døbefonten er adgangen.

Tovmotivet omkring døbefontens kant var omkring år 1000-1100-tallet uhyre
populært. Det symboliserer et værn mod de mørkets magter, der hersker udenfor
dåben.

Dåben er indgangen til livet – til
det evige liv. Dåbslyset, der ved
enhver dåb i Lendum Kirke, bliver
placeret på kanten af døbefonten
symboliserer Kristus - livets lys!

EPITAFIET
På den nordre korvæg hænger en marmorgravsten. En ligsten over Laurits Krog, som
døde i 1768 og hustruen Magdalene Andrup og deres otte børn.
Den har oprindeligt været nedfældet i gulvet ved opgangen til koret.

Bemærk evangelistsymbolerne: Mathæus med Englen – Johannes med Ørnen - Lukas
med Oksen og Markus med Løven
Teksten lyder:

HER ∙ ER ∙ LAGT ∙ I ∙ GRAVENS ∙ GEMME ∙ UNDER
DENNE ∙ MARMOR ∙ STEEN ∙ DEN ∙ HVIS ∙ DYD
VI ∙ EY ∙ BØR ∙ GLEMME ∙ SALIG ∙ Laurits Krogis
BEEN ∙ UDI ∙ GANDRUP ∙ BYE ∙ BEGYNDTE ∙ HAND ∙
SIT ∙ LIV ∙ OG ∙ LEVE ∙ TIID ∙ AO 1701 DEN 28 MAY
GUD ∙ OG ∙ HVER ∙ MAND ∙ HANNEM ∙ YNDTE ∙ FOR
HANS ∙ GUDS ∙ DYD ∙ OC ∙ FLID ∙ SOM ∙ FORVALTER ∙ OC
FOR ∙ PAGTER ∙ PAA ∙ LENGSHOLM ∙ DØDE HAND
AO 1768 ∙ DEN ∙ 21 ∙ NOVEBR ∙ VERDEN ∙ NU ∙ HANS
SJÆL ∙ FORAGTER ∙ THI ∙ DEN ∙ ER ∙ I ∙ HERLIG ∙ STAD
GIFT ∙ MED ∙ DYÆDLE Magdelene Andrup VDI
SÆBY ∙ FØED ∙ AO 1728 ∙ DEN ∙ 6 ∙ IANVARII ∙ 22
AAR ∙ ALLENNE ∙ SOM
DØDE ∙
17 DEN
∙ VILDE ∙ DØDEN ∙ EY
TILLADE ∙ DEM ∙ HER ∙ SAMMEN ∙ LÆNGER ∙ STED ∙
DE ∙ DOG ∙ HVILER ∙ VDEN ∙ SKADE ∙ HER ∙ TIL ∙ HOBE ∙
VDI ∙ FRED ∙ SØNNER ∙ 2 ∙ GVD ∙ HAVDE ∙ GIVET ∙
DEM ∙ OC ∙ DØTTRE ∙ 6 ∙ I ∙ TAL ∙ BEGE ∙ SKAL ∙ OPSTAA
TIL ∙ LIVET ∙ VDI ∙ HIMLENS ∙ FRYDE ∙ SAL ∙

Salie
Hine ∙ døde ∙skulle ∙ leve
som mit legem ∙ skulle ∙ de
opstaae ∙ vaager ∙ op ∙ og
sjunger ∙ med ∙ fryd ∙ de
som ∙ boer ∙ i ∙ støvet

I 1951 foretoges den sidste større
restaurering af kirken, hvor der bl.a. blev
oprettet et kapel i en gammel gravkrypt
under kirkens kor.
Ved udgravningen til kapellet, fandtes en
del kister, som var stærkt medtagne.
Kisterne formodes at indeholde de jordiske
rester af forskellige herremænd fra
Lengsholms glansperiode. - Kapellet
bruges ikke længere.

KIRKEBYGNINGEN
Betragter man bygningen, vil man finde, at der i nordvæggen i midtskibet, har været
en indgang (den kvindelige) synlig som en niche. Overfor denne har der været en
tilsvarende indgang (den mandlige), men den er i dag fuldstændig slettet.

Den gamle kvindedør-norddøren

Den tilmurede dør ses tydeligt udvendigt

Våbenhuset har haft indgang fra nord, men den gamle og oprindelige indgang fra vest
er blevet genåbnet og benyttes i dag.
Våbenhuset stod oprindeligt i forbindelse med skibet ved en bred arkade, der nu er
tilmuret med en forholdsvis smal døråbning i skillemuren. Indvendig er korets gamle
bjælkeloft fremdraget i 1895.

INVENTAR I ØVRIGT

Den tolvarmede lysekrone er en
gave fra en københavnsk
metalfabrikant, der i 1792 blev gift
med en datter af en tidligere ejer af
Lengsholm.
Den er siden blevet suppleret med
en lignende lysekrone i 1908, der
sammen med den store syvarmede
lysestage (Titusstagen) blev
skænket kirken.

KIRKESTÆVNE

Foretoges ved indgangen til kirken,
hvor præsten stod på den
cylindriske sten og meddelte
sognets beboere offentlige
bekendtgørelser.
Den sidste sognefoged blev
fremstillet her i 1962.
Stenen var fundament til det
oprindelige alterbord, hvis dækplade
nu er tærskelsten ved indgangen fra
våbenhuset ind i selve kirken. Se
under den store måtte.
Kirkestævne er fra en tid, hvor man
knap nok havde aviser, og det var
præstens opgave at fremstille og
bekendtgøre sognets forskellige
sager. Man måtte således holde sig
orienteret ved fremmøde i kirketiden
fra de forskellige ejendomme og
beboelser.

KIRKEKLOKKEN
Den gamle kirkeklokke fra 1581
står på en sten ud for våbenhuset.
Den er støbt af klokkestøber
Petrus Laurentil og bærer hans
støbemærke. Den har indskriften:
”Surgite martin et benete ad
vidicium 1581” . Indskriften
oversættes ”Rejser eder I døde og
kommer til dommen”.
Klokken blev taget ud af brug og
nedtaget i 2010 i forbindelse med
overgangen til automatisk
ringning.
I klokkestablen i den sydøstlige
del af kirkegården hænger den
fungerende klokke, der er fra
1964. Skænket af Lendum Spareog Lånekasse.

KIRKEGÅRDSMUREN
Det smukke stendige, der i dag omkranser kirken og dens gravsteder, blev tilvirket
over to somre i årene 1929-30.
Stenene, hvoraf de fleste stammer fra oprindelige diger om kirken, blev kløvet og
arrangeret af lokalhåndværkerne Tobias Jensen og Ejner Jensen.

