
 

 

Synsforretning over Hvidbjerg Kirke 
paa Thyholm 1732. 

Ved S. C. Sortfeldt. 
 
 
Kirken, der er berømt, fordi Herremanden Jens Glob den Haarde Juleaften 1260 dræbte sin Farbroder Biskop Oluf Glob foran 

Alteret, er nu en stor og smuk Korskirke. Paa den Tid, da Synsforretningen foregik, ejedes Kirken af Fru Generalmajor 
Ingenhorn, som skulde aflevere den til Stiftsøvrigheden. 

 
 
PAA ALTERET Kalk og Disk af Sølv forgyldt vog 60 
Lod, liden do. af Sølv at besøge de syge med, vog 4½ 
Lod, gammel Lærreds Alterdug, rød stoffes Forhæng, 
underforet med Sardug og stafferet med 
Sølvkniplinger samt Kors og Aarstal 1673; nok en 
Alterdug af Lærred, besyet med røde Blomster. i 
Messeskjorte af fin Lærred, 1 Messehagl af rød Fløjl 
med Kors af Sølv og Guldkniplinger. 1 Par Messing 
Lysestager, vog 21 ½ pund, med et Par nye Lys paa, 1 
gl. Christiani Qvarti Bibel, Brev. cus in lucam og 
Luteri Postil paa Latin, 1 Alterbog, 1 Ritual. I 
Skriftestolen 3 grønne Raskes Gardiner og 1 liden 
Træstol. I Degnestolen: 1 Fattiges Tavlepung, 1 
Gradual. 

Kirkens øvrige Ornamenter og Inventarium, 
nemlig Altertavle, Prædike-, Skrifte- og Degnestol, 
samt de andre Stole i Kirken befindes passabel, 
undtagen at nogle af Listerne under Sæderne i Stolene 
er løse som med nogle faa Søm kan sættes i Stand, saa 
og nogle smaa Stykker af Klædningen under 
Prædikestolen aftagen ind ved Muren. Font af en graa, 
huggen Kampesten, herforuden 2 Ligbaarer, 1 Klokke 
med Streng, 1 Stige, 1 Trappe op til Loftet, 5 gl. 
ubrugelige Kister i Sacristiet, 2 - - - Skabe i 
Vaabenhuset. 

Kirkens Bygning i sig selv bestaar af Storkirke, 
Korskirke og Sacristiet, alt sammen af huggen 
Kampesten og tækket med Bly. 2 Korskirker, hvor den 
nordre er af huggen Sten uden Gavlen, som er af 
Mursten, den søndre er i alt af Mursten, begge tækket 
med Bly, i Vaabenhus ligesaa tækket med Bly. 
Taarnet er af Mursten opført og tækket med Bly, 
hvilket vi har befunden i følgende Stand nemlig: 

 
1. Indvendig. 

Saavel Kors- som Storkirken befindes med 
Fjælleloft over, som er hel gammel og paa adskillige 
Steder brøstfældig, samme vil omlægges og med en 
Del nye Fjæl forbedres, hvortil agtes vilde medgaa 10 
Tylter Fjæl. Ved Prædikestolen er et lidet Stykke af 
Muren noget brøstfældig og behøver Reparation. 

 

2. Kirkens Bygning udvendig. 
Paa søndre Side befindes 15 Opgange Bly paa 

Storkirken noget gammel og nogle Steder smaa Huller 
derpaa. 11 Skocke1) Opgange Bly, der paa samme 
Side af lignende Beskaffenhed, saa og nogle Steder 
paa Korskirken - - - ligeledes nogle Tavler til 
Forbedring. Korskirken paa samme Side vil med Kalk 
udspeckes og nogle Stene udhugges, samt nye igen 
indsættes, hvortil agtes at ville medgaa 50 Mursten. 

Østre Side paa nordre Korskirken 13 Skocke 
Opgangsbly vil efterses og forbedres, saasom derpaa 
befindes smaa Huller paa et og andet Sted; det østre 
Hjørne paa Enden af samme Korskirke nogle Revner 
paa, det øverste, hvilket vil forbedres og dertil 
behøves 40 Mursten. I den vestre Side af Taarnet vil et 
og andre Steder nogle Sten udhugges og ny igen 
indsættes samt udspækkes og forbedres, hvortil agtes 
at ville medgaa 100 Mursten. Det under Taarnet 
befindende Loft er gammelt og vil gøres af ny, hvortil 
behøves 6 Tylter Fjæl; eller befindes paa samme Loft 
4 ny Luger til Glamhullerne uden Beslag. Ovret paa 
Saeristiet er brøstfældigt baade paa Tømmer og 
Blytække og vil repareres samt med en Del nyt 
Tømmer og Bly forbedres, Kirkegulvet behøver og 
paa nogle Steder at omlægges og forbedres, den vestre 
Pille paa Sønder Kirkeporten er i Aar nedfalden og af 
en Del af Enden medfulgt, hvilket behøver igen at 
opsættes, dertil eragte vi at vilde medgaa 400 Mursten. 
Vester Kirkelaage vil paa tække paa Bly og Tømmer 
behøver Reparation. I det øvrige befindes Kirkens 
Bygninger af Mur- og Tømmerværk i passabel Stand 
for saa vidt at allerede er forklaret derpaa at mangle, 
og blev os ved Synet berettet, at Fru Generalinden har 
gjort adskillige Reparation paa Kirkens Tække, Mur 
og Vinduer i den Tid, hun dermed har været benaadet, 
og befindes der ellers i Kirken nogle Murstene i 
Behold, som til Reparationen kan anvendes. 

 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1929, side 536-538) 

                                                           
1 Tavler. 


