Vinderslev Kirke

Vinderslev Kirke – hele turen værd!
I visse turistbrochurer kan man læse om kirker, som er så spændende, at de er hele turen
værd. En af disse kirker er Vinderslev. Det ses måske ikke med det samme, når man kommer
til den. Et ret almindeligt ydre med et lidt kedeligt tårn – det er det umiddelbare indtryk, men
det bliver anderledes for den, der kigger nærmere på bygningsværket! Allerede ved
indgangsdøren lægger man mærke til nogle flotte løvefigurer, som er udhugget i
kvaderstenene i tårnene. De går helt tilbage til kirkens opførelsestid, som ligger omkring
midten af 1100-tallet, hvor de fleste gamle landsbykirker i Danmark blev bygget.
Tårnet er imidlertid yngre end resten af kirken, formodentlig fra ca.1500-50.Muligvis har der
tidligere været et ældre, ganske lavt tårn, som var anbragt lidt længere mod øst? Inde i kirken
kan man nemlig se, hvordan skibets mure er tykkere her, og det hænger muligvis sammen
med, at de har skulle kunnet bære tårnet, som befandt sig over det rum, hvor døbefonten stod
lige ved kirkens indgang, sådan som det i sin tid var skik. En nu forsvundet mur har adskilt
dette baptisterium fra kirken. Det nuværende tårn var meget medtaget i slutningen af 1800tallet, og det medførte, at hele dets beklædning af kampestenskvadre på sydsiden måtte
nedtages. Tårnet blev genopført, men i en noget lavere skikkelse end oprindelig. Der skal også
have været et højt slankt spir.

Mandsindgang

Kvindeindgang
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Bliver vi uden for og går syd om kirken, kommer vi til den oprindelige mandsindgang Den er
nu tilmuret, og ovenover ses en flot granittympanon. I Søren Nancke-Kroghs bog ”Stenbilleder
i danske kirker” læser vi følgende: ”Omslynget af ranker, der udgår fra munden af to slanger,
står centralt en løve, eller rettere en panter, som ifølge et samtidigt bestiar (dyresymbol-bog)
var Kristus, med honningduftende ranker ud af munden. Bogen meddeler, at de døbte skal
”løbe til Kristi sødtduftende befalingers salve” og derved få en plads på Det himmelske
Jerusalems bjerg. Men foran denne Kristus-panter er der i Vinderslev hugget en ørn, som må
symbolisere evangelisten Johannes, og den sammenligning er klar kirkepolitik mod kirkeløse
kættere, som ikke troede på Kristi jordiske substans”. (s.36-37). Det er nemlig apostlen
Johannes, som mere end nogen anden betoner, at ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os”,
altså at Kristus virkelig blev menneske!

På nordsiden af kirken finder vi den tidligere kvindeindgang. Også her er der en smukt
udhugget tympanon. Er det den italienske helgen Frans af Assisi, som prædiker for fuglene?
Det mener Broby Johansen, og tanken er fristende, men måske ikke så sandsynlig, eftersom
Frans af Assisi først levede fra 1182-1226. Nej, det er nok snarere Kristus, vi ser afbildet her
over kvindernes indgang til kirken. Men hvad er så forklaringen på fuglene, der omgiver
Kristus? Jo, fuglene er ofte symbolet på afdøde menneskers sjæle, som flyver fra jorden til
himlen på grund af det ord, som Kristus prædiker. Der er nok ingen tvivl om, at det var det
budskab, som mændene skulle høre, når de trådte ind gennem kirkens dør: Her hører du det
ord, som din sjæls frelse afhænger af!

Fortsætter vi rundt om kirken, kan vi se de nu tilmurede romanske vinduer i kirkens nordside
og i koret. Hele denne side af kirken er rekonstrueret af arkitekten F.Uldall i 1881, og den
virker en smule fersk. Helt anderledes levende virker kirkens sydside.

På kirkegården er det også værd at finde Bygmesterens grav, som ligger ved kirkediget mod
sydøst. Det er et af landets mest interessante gravminder, som består af to gavlkors med
relieffer, hvor man ser en mand med smedeværktøj, kvadermur, klokke og andet. Traditionen
siger, at det er en af kirkens bygmestre, som ligger begravet her, men Søren Nancke-Krogh
har en helt anden forklaring i sin bog om stenbilleder (s.81-83).. Han påviser, at stenen er
meget ældre end Vinderslev Kirke, nemlig fra 1000-50. Manden med jødehatten er TubalKajin, der ”blev stamfader til alle dem, der smeder kobber og jern” (”Fandens hat”, som også
ses ved Højslev kirke og ved Bodils kirke på Bornholm) peger derfor snarere på, at her ligger
der en mand, som forsøgte at knuse kirken med kastede sten, mener Nancke-Krogh).
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Går vi nu ind i selve kirken, bemærker vi straks de mange kalkmalerier som pryder både
kirkens hvælvinger i skib og kor. Hvælvingerne var ikke oprindelige. De stammer fra sengotisk
tid, men den oprindelige korbue er bevaret. Skibets billeder stammer fra tiden omkring 1500.
På nordvæggen ses nederst et billede af døden. Det er manden med leen, som står parat til at
høste, og den mark, der høstes, er menigheden, de mennesker, som opholder sig i kirken.
Derfor er det vigtigt at se opad, og her rammer blikket så Kristus, der på dommens dag sidder
på sin trone (regnbuen) med fødderne på jordkloden (jf.Es.66,1 og 1.Mos.9,16). Over hans
hoved ses en due (Helligånden), og ud af hans mund går der et skarpt sværd, som
symboliserer loven, dommen (Hebr.4,12) og en lilje, som symboliserer frelsen, nåden. Han er
den, der er større og stærkere end døden, men vort evige vel og vel afhænger af det ord, han
taler. Skal det være et ord, der dømmer (sværdet)? Eller skal det være et ord, der frelser
(liljen)? Rundt omkring den tronende Kristus ser vi englene, der spiller forskellige instrumenter
(violin, skralde osv.), og vi ser, hvordan hans ord kalder de døde op af deres grave. Én stikker
hovedet frem, tager sig til hagen og siger: ”Tænk, at jeg nu får lov til at stå op af graven! Så
var det virkelig sandt, hvad jeg troede på, mens jeg levede på denne jord!” En anden er på vej
op mod Kristus for at få sat det hovedet på igen, som blev hugget af, da han blev martyr.

Følger vi sværdet, ser vi på Kristi venstre side Johannes Døberen (bemærk kamelhovedet ved
hans fødder). Selv om han var den største blandt kvindefødte, er den mindste i Guds rige
større end ham, og han frelser derfor ingen. En djævel slår derfor sine kløer i den, som prøver
at klynge sig til Johannes Døberen. Fortabelsens gru møder vi så i feltet til venstre, over
prædikestolen. Her ser vi forskellige djævlefigurer, bl.a. ”Fandens oldemor”, oprindelig
fremstillet med store bryster, som nu kun anes. De djævelske figurer har ofte ansigtet anbragt
i de nedre regioner for på den måde at understrege, at de kødelige lyster ofte har været årsag
til menneskers evige fortabelse. Nede i det ene hjørne ser vi en lille scene, der viser et
tidsbillede fra Middelalderen, nemlig henrettelsen med galge og radbrækningshjul. Den
uhyggelige stemning understreges af det udgåede træ med de strittende grene. Billedet skal
utvivlsomt pege på sammenhængen mellem den jordiske dom og straf og den evige fortabelse
(1.Kor.6,9-10).
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Følger vi nu i stedet liljen, som udgår af Kristi mund, dvs. evangeliet, nåden, ja, så ser vi på
Kristi højre side Jomfru Maria, som er fremstillet med blottede bryster. ”Saligt er det moderliv,
som bar dig, og de bryster, du diede!”, var der en kvinde, som råbte, da Jesus havde talt til
folkeskaren. Jesus giver hende ret. Maria er virkelig salig, men først og fremmest fordi hun
hørte Guds ord og bevarede det! Se Luk.1,48; 2.19 og 2.52). Maria er så at sige porten til
Guds rige. Hun fødte den frelser, som banede vej for os til Gud, og hendes holdning til Guds
ord må også være vores holdning, nemlig at høre Guds ord og bevare det i hjertet!
Ved indgangsdøren til Guds rige ser vi så Sct. Peter med nøglerne. Igen er det vigtigt at huske,
hvad Jesus selv har sagt. ”Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på
jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene”,
siger han i Matt.16,19.

Det er bekendelsen til Jesus som Kristus, Guds søn, der er afgørende for at komme ind! Men
det at komme ind er ikke det samme som at have nået målet! De troende må nu følge den
smalle vej, som går til Himlen. Smal og trang er vejen. Det er dødsskyggens dal, hvor det er
svært at se op. De beklippede træer minder om dette. Hele tiden er der dog en engel, som går
med og leder vor vej, og vi kan se naglerne og tornekronen, som minder os om ham, der også
måtte lide, men som netop vandt sejren gennem lidelse, så de holdes os for øje som en
sejrsfane, der hjælper os til at holde modet oppe. En anden engel minder os om det samme
ved at holde de redskaber, som også blev brugt Langfredag (svøben, som Jesus blev pisket
med, spyddet, som han blev stukket med og stangen med eddikesvampen).

Omsider når vi frem til selve Himmelborgen,
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men det sidste stykke er særlig strengt (døden, martyrdøden?). Der er en stige, vi må kravle
opad, men der er en engel, som hjælper. I Himmelborgen bliver vi modtaget med fuld musik!
Et himmelsk symfoniorkester tager imod. Måske er det Halleluja-koret fra Händels ”Messias”,
de spiller? I selve Himmelborgen ser vi konger, bisper og munke. Der er god plads. Måske fordi
Kristus selv har sagt, at det er få, der finder den smalle vej (Matt.7,13-14)?

Men der er andre kalkmalerier i kirken!
Længere nede i skibet har vi en række motiver, som måske har haft til opgave at minde
kirkegængerne om, hvor farligt det er at tage for sig af livets fristelser! En kombination af en
soldat og en hane, der kaster op – skal det mon være en advarsel mod drikkeriet?
”Skiderikken”, der sidder på en trebenet stol med bukserne ned om hælene, og som forretter
sin nødtørft ned over menigheden – skal der mon advare mod frådseri, når det gælder mad?
En drabelig jæger, en nar, der stikker hovedet frem, et brudstykke af en klovnefigur – alt
sammen kan det pege i samme retning, og på den måde være en fremstilling af de
lastekataloger, som apostlen Paulus nævner i sine breve (Rom.13,13; Efes.5). Interessant er
billedet af gæssene, der hænger en ræv. Ræven er billedet på den falske forkynder, som
gæssene (menigheden) skal tage sig i agt for. Læg mærke til, at ræven er levende! Han kan
lynhurtigt sno sig ud af løkken og være på spil igen! Længere nede i skibet har der også været
et såkaldt livshjul, som desværre er blevet overkalket igen. Det kan en senere tid måske få
fremdraget igen?

Hele koret er overbroderet af et sammenslynget løvværk. Efter sigende er der billeder fra
1500-tallet indenunder, men efter reformationen blev de overmalet af de nuværende, hvor
metoden har været limfarve. Gemt i løvværket kan man finde interessante ting! Her har vi den
kortspillende dame, det ældste eksisterende billede i Danmark af et kortspil. Traditionen siger,
at det er Karin Krabbe, fruen på Vinderslevgård (som i sin tid lå lige ved siden af kirken). Et
sagn fortæller, at hun vandt den sum penge, som kirken blev bygget for, i kortspil. Det er
tidsmæssigt noget vrøvl. Så er det bedre med sagnet, som fortæller om de to søstre, som
spillede om Vinderslevgård, og Karin Krabbe vandt den på ruder syv, som ligger forrest. Der er
andre traditioner, som fortæller andre gode historier! I løvværket findes også en piberygende
hund, en mand med en høj hat og et portræt (Niels Skeel?). I en frise nedenunder findes en
lang række våbenskjold. Det er herremanden Niels Skeel og Karin Krabbes våbenskjold, og det
er sandsynligt, at det er dem, der har ladet malerierne i koret udføre
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Oppe i koret ser vi først og fremmest senrenæssance-altertavle fra 1638 Sørren Christensen
S.B.”, står der på den. Det er sikkert navnet på manden, som i sin tid skænkede altertavlen til
kirken, nemlig mølleren fra Mausing Mølle, men det kunne også være navnet på
billedskæreren. Det er et flot træskærerarbejde, hvor man øverst oppe ser en basunblæsende
engel. Nedenunder har Adam og Eva, der fristes af Djævelen. Dermed understreges det, hvad
det var, der lukkede døren til Paradiset. Men nu viser altertavlen, hvad det var, der åbnede
den igen. I feltet under syndefaldet har vi nemlig to havfruer, som i virkeligheden er de to
keruber, der vogtede vejen til livets træ med flammesværd. De må pænt vige pladsen nu, for
nu har Kristus banet vej til Gud, og derfor lyder englesangens jublende lovsang: ”Ære være
Gud i det højeste.” Selve alterbilledet var så tidligere et nadverbillede, men blev desværre i
1938 erstattet af billedet af Jesus som den gode hyrde, en kopi af alterbilledet i Haderup kirke,
som var malet af Gøtzsche i 1919.
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På korets nordvæg hænger et stort epitafium – et af landets tidligste - over herremanden Niels
Skeel, død 1561. Motivet oven over er det samme, som skibets kalkmalerier viser (dommens
dag), og man ser herremanden sammen med sin hustru Karin Krabbe samt deres voksne børn
Hans, Ingeborg og Dorte. Niels Skeel og hans hustru ejede Vinderslevgård fra ca.1525-1551.
Desuden vises to småbørn i svøb, og det betyder, at der var to børn, som døde som små. På
tavlen tales der om ”disse farlige tider”, og det hentyder til den nordiske syvårskrig (1563-70),
hvor sønnen Hans Skeel mistede livet i 1565, dvs. året efter tavlens opsættelse. Ingeborg
Skeel kendes navnlig som ”den onde fru Ingeborg til Voergaard” – en meget dygtig og
initiativrig dame, som siges at gå igen på denne store, smukke herregård! Epitafiet er ligesom
koret forsynet med en ramme af våbenskjold.
På tavlen omtales også, at epitafiet har været anvendt som altertavle i Vinderslev kirke før den
nuværende, dvs. fra 1564 til 1638. Det må have været en noget speciel oplevelse for de
daværende præster at stå foran alteret og kigge på den afdøde familie fra herregården!

Prædikestolen er fra samme tid og i samme stil som altertavlen. Den bærer årstallet 1636, og i
året 1650 blev den forsynet med billeder af de fire evangelister.

Døbefonten
er fra romansk tid, og det skal være et af de smukkeste eksemplarer af den såkaldte
”løvefont”. Dåbsfadet stammer fra omkring 1625-50. Motivet er syndefaldet, som spærrede
vejen til Guds rige, hvor dåbens vand åbner den, så dåben bliver vej til Himmerige. På
bagsiden af dåbsfadet er der en indskrift, som fortæller, at i 1901 lod ejerinden Helene Fox
Maule sig døbe i dette fad. Kirkebogen fortæller mærkeligt nok intet om denne begivenhed.
Der findes et andet dåbsfad fra 1719, og dåbskanden af tin er også fra 1700-tallet.
Kirken har to klokker. Den ældste, som bærer navnet Paulus, stammer helt tilbage fra
omkring 1330. Paulus er muligvis navnet på støberen. Den anden klokke er af nyere dato.
Kirkens orgel stammer fra 1990, hvor det afløste et gammelt orgel fra 1881. Det er bygget af
orgelfirmaet Marcussen & Søn. Det har 14 stemmer, to manualer og pedal. I kirkens korbue
ses en gammel sort gravsten, hvis tekst i dag er umulig at tyde. Den viser, at det i tidligere
tider har været almindeligt at begrave fornemme folk under kirkens gulv. Her skulle det dreje
sig om en Anna Tiesen, død 1688.
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Ude i våbenhuset hænger der et gammelt halsjern. Det stammer muligvis fra en militær
øvelsesplads, som lå nord for kirken i det 17.århundrede, og det kan have været brugt til at
binde militære syndere med. Det kan dog også tænkes, at der er tale om en regulær gabestok,
som har været anvendt i forbindelse med kirken.

Om Vinderslev sogn
Vinderslev sogn består i dag af ca.1200 mennesker. Ca.150 tilhører dog Kjellerup og Omegns
Valgmenighed, og dermed er allerede antydet, at det er et sogn med stærke kirkelige
traditioner. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var der flere
indremissionske vækkelser på disse kanter, og det medførte en stærk kirkelig interesse. Der
ligger i dag to missionshuse i sognet (Vinderslev og Mausing), og der er ca.87 kirkegængere
pr.gudstjeneste. Det årlige antal nadvergæster er 2608.
I 20´erne var der en gruppe mennesker, som tilsluttede sig Kjellerup og Omegns
Valgmenighed, som låner kirken til gudstjeneste ca. 1 gang månedligt. Valgmenighedens
præstebolig ligger dog i Hørup lige over for sognekirken.
Sognehuset, som ligger lige ved siden af kirken, stammer fra 2000 (se billedet). Det er opført
på den grund, hvor sognets tidligere skole lå. I Sognehuset foregår sognets konfirmand- og
minikonfirmandundervisning, og her holdes møder af forskellig art, ligesom kirkens
graverfaciliteter findes her.
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