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GLENSTRUP KIRKE 

Glenstrup Kirke er en tidlig romansk kirke bygget i slutningen af 1000- 

tallet. Den store kirke var indtil 1431 knyttet til et kloster af Benedikti-

nerordenen og havde i middelalderen navnet ”The hellige thre Marer 

i Glenstrup”. De tre ”Marer” er Jesu mor Maria, Maria Magdalene og 

endelig Maria, der var søster til Martha og Lazarus. 

   

Den oprindelige kirke med tårn, skib og kor er opført i rå, kløvede 

kampesten med anvendelse af en del blegekridt og frådsten, som fand-

tes i rigelige mængder i området. Kirken er med sine hvidkalkede mure 

og det store tårn synlig vidt omkring. Den er en anselig bygning, større 

end de fleste landsbykirker på egnen. Et tydeligt vidnesbyrd om en tid 

som klosterkirke. 

    

Som mange andre af vore gamle kirker er den ombygget og restaureret 

mange gange. Sidste større restaurering var i 1991, og i 2003 blev tårn-

rummet færdigrestaureret. 

Kirken har ikke altid været lige godt vedligeholdt, og på et tidspunkt er 

det oprindelige kor gået til. I stedet for blev skibet i 1400-tallet forlæng-

et med det, som i dag er kirkens store og lyse kor. Koret blev forsynet 

med en otteribbet hvælving, og skibet blev ændret på samme tid. 

    

Skibet, som havde haft træloft, fik tre krydshvælvinger. Det vestlige 

hvælv ved orglet forsvandt ved en ombygning i 1700-tallet og blev er-

stattet af et træloft. Årsagen var, at tårnet var styrtet delvist sammen og 

havde knust hvælvet. Ved sammenstyrtningen blev tårnet et stokværk 

lavere. Sådan forblev det i forbindelse med genopbygningen i 1764, 

hvor det fik tegltag, og i 1881 blev det ændret til sit nuværende karakte-

ristiske pyramidetag. Kirkens skib og kapellet er tegldækket, mens tår-

net er dækket med sorte naturskifre. 

 

I løbet af kirkens lange historie blev der opført to store sengotiske side-

skibe på henholdsvis nord- og sydsiden af kirken, så Glenstrup Kirke 

blev en korskirke. Det skete samtidig med, at Birgittinerordenen i Mari-

ager havde overtaget kirken. 



3 
 

Det sydlige sideskib er for længst forsvundet, mens nordsideskibet i de 

følgende århundreder tjente som våbenhus. Ved restaureringen i 1951 

blev døren til kirkerummet muret til, og tårnrummet indrettet til våben-

hus. Det nordlige sideskib bruges i dag som ligkapel. Her hænger en 

altertavle, der var i brug til 1951. 

Af oprindelige vinduer findes kun ét: Det lille højtsiddende vindue i 

koret mod nord. Ved restaureringen i 1991 fandt man her rester af den 

oprindelige træramme og dele af blyindfatningen. Sydsidens vinduer er 

kun nogle få hundrede år gamle. 

    

I 1991 viste en nøje gennemgang af kirken et klart behov for en større 

restaurering. Det lykkedes det daværende menighedsråd i samarbejde 

med eksperter fra Nationalmuseet at gennemføre dette store nødven-

dige projekt. Museet deltog i arbejdet med afrensning af væggene og 

udgravning af gulvet. Her blev der fundet mønter og gravlæggelser i 

jordlaget. Af de fundne kalkmalerier var de fleste fragmenter så med-

tagne, at de efter konservering måtte kalkes over igen. 
 

 
Egetømmer 

 

I forbindelse med restaureringen fandt man tre stykker egetømmer i 

murene, der blev blotlagt og bevaret synlige. De to stykker i nordvæg-

gen kan hver især dateres til omkring 1503 og 1787 med nogle få års 

usikkerhed. Dateringen af den tidligere døroverligger ved prædike-

stolen er mere usikker. Træet er muligvis fra før år 1000 og dermed 

ældre end kirken. Spændende tanke! 
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GLENSTRUP KLOSTER  

Glenstrup Kloster var grundlagt som et Benediktinerkloster i begynd-

elsen af 1100-tallet, men nævnes først skriftligt i 1177. Det blev kaldt 

Nørre Kloster og var viet til Jomfru Maria. 
    

I begyndelsen af 1400-tallet var klosteret gået i forfald og blev over-

draget til Kartheusermunke, der kom fra en fransk munkeorden. 

De skulle oprette en ordensstiftelse for eremitter, dvs. eneboere som 

munkene selv. 
    

Munkene var her nogle år, men klosteret forfaldt yderligere. Klosteret 

blev efterfølgende overdraget til Birgittinerne i 1431. En orden hjemme-

hørende i Maribo. De etablerede sig i Mariager, og byggematerialer fra 

Glenstrup Kloster blev anvendt til bygning af Mariager Kloster. 

En skriftlig kilde beretter, at materialerne fra klosteret blev kørt på 

oksekærrer gennem Vester Tørslev til Mariager. 
    

Derfor hersker der stor usikkerhed om, hvor klosteret har ligget i for-

hold til kirken. Det har ikke været bygget sammen med selve kirken, 

da der ikke er fundet rester af bygninger i dens nærhed. Efter overleve-

ringen har klosteret ligget et sted nord for. Muligvis under den hvid-

kalkede gård nord for kirken.  

 

 
Abbedens segl 
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I 1906 brændte præstegården og klosterets arkiv. På brandtomten var 

man heldig at genfinde abbedens segl, som skiftende præster havde 

passet på siden reformationen i 1536. 

Det blev forsynet med nyt skaft. Klosterets leder, abbeden, brugte segl-

stampen til forsegling af officielle skrivelser med et aftryk i voks, så dis-

se breve kunne nå uåbnede frem til modtageren. Det kunne være til 

andre klostre eller sågar til paven i Rom. 

Motivet er Jomfru Maria med Jesusbarnet på skødet. Teksten på latin er 

”GLETNINGSTORP - SIGILL ABBATIS”. Glenstrup - abbedens segl. 

I bunden af seglet ses et ”D”, der på latin står for ”danica” (dansk) og et 

”E”, der står for ecclesie (kirke). 
 

 
Abbedens segl - her vist spejlvendt 

 

KIRKENS INVENTAR 

Alterbordet kan ikke tidsbestemmes. Man formoder, at det stammer fra 

1400-tallets ombygning af kirken. Det er muret i svært tegl og med ad-

gang fra begge sider til et hulrum i hele bordets længde. Oprindelig et 

relikviegemme, der kendes fra katolske kirker. 

På alteret er opsat et sengotisk krucifiks fra omkring år 1500 - altså i 

den katolske tid - med to sidefigurer. Henholdsvis Jesu moder, Maria, 

og disciplen Johannes.  

Krucifikset er skåret i egetræ og hang til 1951 i skibets nordhvælv. 

Det flotte krucifiks blev omkring 1920 fundet skødesløst henkastet på 

kirkens loft. Derefter istandsat og genanvendt. De to malmstager på 

bordet er sengotiske. 
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Kortæppet ved alteret er i 2003 designet og vævet 

af Esther Bové Reintoft. Tæppet er en testamentarisk gave 

fra frisør Inga Houmaa Jørgensen, Kongsvad. 

 

 
Kortæppet 
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KIRKESKIBET ER EN KNARR 

Da menighedsrådet i 2017 blev tilbudt et gratis kirkeskib, var det ikke 

sent til at sige ja. Medlemmerne kunne tilmed få indflydelse på, hvilket 

slags skib de gerne ville have. Det skulle ikke være et flermastet sejl-

skib, dertil er afstanden til havet for stor. Heller ikke et moderne skib.  

Det kunne bedre være et fartøj, der lignede et vikingeskib. I vikingetid-

en foregik der også udveksling af varer over havet. Kort sagt et frede-

ligt skib. Et handelsskib, der kunne have bragt munke, håndværkere og 

kirkebyggere til Danmark fra England.  
 

 
 

Sådanne bygmestre, der har været med til at bygge vores angelsaksiske 

Glenstrup Kirke, der stod færdig i 1070. Mange knarrer blev bygget i 

Norge, og man ved, at de har været brugt til transport mellem de nordi-

ske lande. De har sejlet på Nordatlanten, Østersøen, Nordsøen og sågar 

de russiske floder. 

De har tillige taget turen ind i Roskilde Fjord. Det ved man, fordi fund-

et af ”Skuldelev 1” omkring 1960 netop er en knarr. Den kan ses på Vi-

kingeskibsmuseet i Roskilde. 

Bygmester på knarren i kirken er Steen Zoffmann fra Ørum ved Vejle. 

Han har efterhånden bygget en del skibe, som han har foræret til kirker 

over hele Danmark. 

Ved restaureringen af kirken i 1896 afdækkede man i øvrigt en tegning 

af et skib, der med god vilje kunne ligne en knarr. Den var imidlertid 

ikke bevaringsværdig og blev kalket over. 
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Præstetavle 
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Vilhelmine Barfod 1870-1898 gift med pastor Benjamin Barfod 

 
 

 
Kirken med lys på en aften i december 
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BARNEKRANIUM I MUREN 

Et nyere fund, der har vist sig at være lidt af et mysterium, blev gjort i 

2013, hvor menighedsrådet satte sig for at få undersøgt et hulrum i 

nordvæggen i kirkens kor. Når man bankede med en kno på et bestemt 

sted, så kunne man lokalisere et hulrum. Muligvis var det bare et tomt 

rum, men det kunne jo gemme på et eller andet. Nationalmuseet bistod 

med prøveboringer og en kikkertundersøgelse. 

 

 
Videobillede fra hulrummet 

”Da vi fik teleskopet ind, kunne vi ane konturerne af et barnekranium, 

der står i bunden af hulrummet med ansigtet mod øst. Over for det står, 

hvad der ligner et voksenkranium og kigger mod vest. Det er et helt 

vanvittigt fund.” 

”Jeg kan ikke huske, at jeg har set noget lignende i boringer, vi har fore-

taget i lignende hulrum. Det er helt uhørt, at man har placeret kranier 

på den måde, og det bliver svært at finde nogen, der kan forklare, hvor-

for de ligger der. Det er et godt mysterium,” sagde museumsinspektør 

Hans Mikkelsen ved den lejlighed til TV2. 

 

Efterfølgende blev det borede hul lukket og væggen repareret. Fundet 

er beskrevet og må vente til en eventuel senere restaurering af kirken. 

Om 100 år har man sandsynligvis en helt anden teknik. Svaret på dette 

mysterium, hvis det findes, må vi vente på. 
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Den store døbefont er af granit og med sparsom ornamentering. Døbe-

fonten kan stamme fra ødekirken i Handest eller i Karlby og være flyt-

tet til Glenstrup Kirke efter klosterets lukning. I klosterkirken havde 

der ikke været brug for en døbefont. Det var der nu, hvor kirken var 

blevet en almindelig sognekirke. Dåbsfadet er fra 1731. Dåbskanden er 

skænket af pastor Aage Steffensen i 1921. 

 

 
Døbefont og egetømmer 

 

Prædikestolen er fra tidlig renæssance i slutningen af 1400-tallet. 

Den er muret af munkesten og forsynet med ioniske søjler og vrænge-

masker i kridtsten. En tidligere dekoration med kalkmalede blomster 

blev kalket over i 1991. 

 

 
Prædikestol 
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Stolestaderne er for de flestes vedkommende fra 1622. De øverste og 

lukkede stole bærer Christian IV´s monogram. Kongen regerede 1588 - 

1648. Til minde om hans besøg i kirken har to stole fået et fint bladguld-

belagt billedskærerarbejde og låger. 
 

 
 

I 1919 fik kirken skænket sit første orgel. Det nuværende orgel er byg-

get i 1983 af Jysk Orgelbyggeri i Hinnerup. Det har syv stemmer, ét ma-

nual og pedalværk. Orglet står på pulpituret fra slutningen af 1800-tal-

let.  

De tre store lysekroner er alle gaver til kirken. Kronen nærmest orglet 

er skænket af kvinder i sognet i 1917. Kronen i midten er skænket sam-

me år af Kraghs legat. Kronen ved koret er skænket i 1919 af Jens Mik-

kelsen og hustru, Handest Østergaard. 
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Den syvarmede lysestage blev skænket af pastor Barfod til minde om 

sin hustru Vilhelmine Barfod. Hun døde i barselsseng i en alder af kun 

28 år. Hendes grav blev placeret ud for vinduet ved prædikestolen, så 

hendes mand kunne se gravstenen, når han prædikede. Benjamin Bar-

fod var i kald ved kirken 1891-1909. 

    

Præstetavlen er en gammel altertavle. Navnene på alle kirkens præster 

siden klosterets nedlæggelse er malet på en plade. På præstetavlens 

bagside er indskåret tekster om begivenheder i sognet. En af dem lyder: 

”I 1711 var Pest i Hannest.” 

 

 
Mestermærke 

    

Ved både den sidste og de tidligere restaureringer har man undersøgt 

kalkmalerierne, der kan dateres fra det 15. til det 19. århundrede. 

Ved renovering af kirken i 1991 blev resterne af kalkmalerierne kalket 

over igen. En oblat i korhvælvingen fik lov at bestå. Det var et intakt 

mestermærke fra de ældste kalkmaleriers tid. 

    

I våbenhuset står en runesten med indskriften: ”Toke satte denne sten 

efter sin far Ufla en hard god thegn”. ”Hard” er rig og ”thegn” er en 

stor jordbesidder. Runerne på stenen er trukket op med rødt af konser-

vatorer fra Nationalmuseet i 2015. På bagsiden ses en hind og en hjort. 
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Handeststenen                                       Glenstrupstenen 

 

Handeststenen befandt sig i den for længst nedbrudte Handest Kirke. 

Denne sten blev fundet ved et tilfælde i forbindelse med en gårdbrand i 

Handest i 1877. Stenen var brugt som syldsten (del af et fundament) 

under et tørvehus. En tid var den opstillet ved landevejen til Hobro, og 

i 1881 blev den flyttet til Glenstrup kirkes tårnrum. En anden runesten 

fra Glenstrup befinder sig i dag på Nationalmuseet i København, hvor-

til den kom i 1652. I våbenhuset står tillige to gravsten fra 1637 og 1820. 
   

Klokkens alder kendes ikke, men man ved, at den blev bekostet om-

støbt i 1766 af Hans Thornson. Han ejede både Glenstrup, Skjellerup og 

Vester Tørslev kirker på dette tidspunkt. Initialerne HTH på tårnet hen-

viser til Hans Thornson fra ”Skovsgård” i Skjellerup. At eje en kirke be-

tød indtægter fra tiende, dvs. en skatteindtægt til kirkens drift og dens 

ejer. 

På tårnets nordside er opstillet en gravsten, som sandsynligvis stam-

mer fra Gundestrupgården, der er beliggende i den sydlige del af sog-

net. Gården er omtalt skriftligt allerede i 1700-tallet. 
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På de ukendtes grav lige ud for tårnet er placeret en romansk gravsten 

med et indristet kors. Stenen lå tidligere som tærskel i indgangsdøren 

til kirken. 
 

KIRKERNE I HANDEST OG I KARLBY 

I middelalderen var der yderligere to kirker i Glenstrup Sogn, nemlig i 

Handest og i Karlby. Begge kirker blev ødekirker i forbindelse med 

pesten ”Den sorte død” i 1350 og forfaldt herefter. 

Handest Kirke er helt forsvundet, men mon ikke resterne er blevet an-

vendt til bygninger rundt om i sognet. Rester fra Karlby Kirke blev så 

sent som i 1860’erne anvendt til at bygge en vejbro på Holmgaardsvej 

over Kongsvad Mølleå i Holmgård. 

Kirken i Handest lå umiddelbart SSØ for jernbaneoverskæringen i by-

en. Karlby Kirke lå højt hævet over Glenstrup Sø 500 meter inde ad 

Søbakkevej i Karlby. På kirketomten er opført en privatbolig. Ejeren har 

med sten markeret kirkens omrids, hvilket kan ses på luftfoto. 
 

 
Udsnit af gravsten i våbenhuset 

 

KILDER 

J.P. Trap: ”Danmark”, femte udgave, bind 7 – Randers Amt, Gads Forlag 1963 
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For yderligere oplysninger og rundvisning kontakt 

Niels Riis Østergaard, Glenstrup Søvej 23E, Glenstrup, telefon 86 45 20 43 
 

Tekst: Niels Riis Østergaard, Anni Engedal og Ole Bagger ◦ 2019 

Foto og opsætning: Ole Bagger ◦ rev. 3. udgave ◦ Tryk: Degn Grafisk, Ravnkilde 
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Kor, alter og mestermærke 

 
 

 
Orgel og præstetavle 


