
Efter-retninger

I(arup Sogn i Lysgaard Herred.
Af J P. .W.ruuns.

,Thi fordunr lrad i allc [Iunde:
'\:or Fruc i l(arup og St. Soren i Rr..

Palladius.

\J aar nrau fra Vibolg begivcr. sig ad Landevejen

f \ i svtlvestlie l{etnitrg, passerer man fgrst en gam-
turel Egeskov i hvis Slvrrl dcl" minclcrige Ifcrr.,estedt
IJtld liggt:r gernt. Itl ruirn komruen ucl tf Egesko-
v(rn. tager' (iranelne l'at" indtil'Irrcr,atksLen iildels
lorsvincler'. og den lrrune Lynghedc, .,tlad og jrer'n
som Havcl'', br''edcr sig til alle Sider.

\-lrttdrcr rnan ind ovrlr tlenne LS,ngsl,et!e staclig i

srrh'esllig Retning, ufltrydes Fleden af el ternmelig
lrrerl og dvh l)alsrenkning, i hvis Bund Karup Aa
mellcnr krallletoks,ede Skratntcr. hasl,er frernad nrod
Limfjorrltrn.

Her langs .\aeus ostligc Rt-etl, Lre NIil fjernet fru
\'itxrrg. liggcr I(ar-u1t Sogn. der. danner cl,et yderstt:
r-cstlige lliorne af Aarhus Stift.

Sognct.. rler er rnarkeligt bande ved sin isoler.ede
tscliggenhcd 'og sin Retydning i gamle Dage, hegran-
scs morl Nord og Yesl" af Yiborg- og llibe Stifter.. I)ets
Forrn er llrngstrakt og ligner nrermesl en karnpemas-
sie Sko nrcd 'Iaaen yendt mod Sycl. Lrengden er hen-



Ilf'tt:rretni.tr rler ottt. litr t' tr.1t Sotl rt

\'('d Io ]lil. nrur IJlccklen oversliger ingen Steder

t'n'lralr, lIil. Slir..rnt .\r'calet u(lg{.r' cu. {6tt0 'lilr. [-antl

lrrrr S,ognet dog I<rrn 321., l'd. l) I{artkorn, da det mesto

liuger' hen sorn orle I{eder'- ou I(zcrstrrckninger, der

krrrt ltugs.\uors Flreclder ornbrrcmrnes af frodige,

L1r'onrtt, lrnge.

I',gncn oil- SouncI gcnttcrnstn-gcs ai tlvbc [)als;enk

ninger'. I tlisst' fl5'der trc '\alo]): Aarestrup Aa, Haller
.\:r og Yirlkl' Ihli. tler ullc rLdtutttrtlt'r' i l(arLrll -\:r.

i I)llenc. clcr har deres Ildsllring dybt inrle i delr

.nleivcndc IIede. liggel Iigrtcns Srnaab-ver og Gaal-dc

.li.i ultc. I)ct vil h:rvc ISet-vtlning for l"orstaaelseu af

Iolsenrlt' Skildlingcr at kt'nile Navn,c og Beliggenhed

lrrrir noglt' aI tlenr:
lnrellt'nr \Illlc,r 13r'k og Haller- Aa saurt langs Hal-

Ir'r'la('ns nt'rlr.c I-oLl ligger de vidt adspr.edte Vnller-
irrr:kgaarrle. Lidt hojclc oppe ligger }Iajlund, en for-
rIrrms Sliovfogcrllxrlig. og cntlltu Irojertr opptr Sangiltl-

lirard. ens,oml ruidt i Dalen. FIer laa i gaurle Dago

t'rr lrt'l lille llt' bestaaenrle af Over- og Nedersangild,

Srrngilrl \rirndnrolle og (iaarden Haller.
Yt'tl ,\urt'strtrlr .\lr, en l{il ovenfor dets Udlob, lig-

l('r en Iillc llr'. .\arcstrr.rp. llcr' laa lorlutn en Ilerr('-
l:rarrl. rlcr i garnlt'Skriflcr lialtles ..[iaard og Gods

-\rrt'esI r'rr1l i ^\]ht:<lt'n".
-\len vt'rl sclvc tfdlobeI i Iilrrullaaen ligger d,err

.Iorslt, os rrrt:rl<eligste rrt allc Byerne, nernlig Sta-

Iiorrsb.r'or Ii l l rr p. mrcrlcelig. ikke ved sin Statiorr
,)g sin(' nrodt'r'uc Huse. rnen I'ed sin rniddelaldellige
Ilist,orie og vecl den'Pocsi. (ler soln Irolge al' dennc

irvilcr'. ovcl Slerlet.

') TraJr.
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Karup, med sitte hvidkalkerle llrtse. sirt Qatrtle Yatttl-

rnolle og sin halv ncdl;rudtc liilke. tagcl sig idyllisk
rrd, som den ligger tlet'. ornrli'r'en lil den cne Sitle af

grgnnc Itngdrag r-rg til tltrlt atttlt'tl ltl tttttt'lic IIt:<lc-

strrckninger'. Ilog fot's[. ttrtrtt' ttrrtlt lt:tl' la'l'l al krrstt

Illikket otl l-rrtg liot'title rts Slot' o{ i 'l'rttrl<clttc sel' tlt'tt

svtrndrrt' Storlrcrl. lir.ot'ottt Iiillit'rr t't' t'[ [rilt'rrtlt' I]r'r is.

faar Stctlct og Itgnt'rr virkr:lig ltttt't'esstr. I)r'I slill tlrr

vare nrit Folurlal llrtrt t'l'1t'r'lolgctttlc IJlltlt' rrI lot'soQt'

at llrftc en lillc I'lig rrl (ilctttst'lcrts Slor'.

\Ied lorstt: 0.ielirtst lign,'r' [iiu'rrll I(irktr trL st'ort

i)nkhus: nlcn sel'nrilll rrojrrt'lil. olltllrger tttittt sttart.

at den kun er ct lJrtrclstr,kkc rrl en stonr: 13vgnirrg.

Og gaar ruan ind urttler de stntrlike Ilvzclt'itrgt'r'. rler'

stemmer Sindet lil ,\lvor, giver Inarl den ganrle I)rovst

i,t
,; g
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l.)f'terrrln)n oer r,nl Iit t'up Soqtt, 157

llet. dcr'. cla huu lrt .\ltelcI lotl Blikket glide ned

untlcr Iiirljcns Ilrrcr'. trcllllotl : ..,llr ltt'r t'.t' Ilester lrl
svttttrlt'n Ht'r'liglrcrl ' t,

r\I:rn rrnrlres ov()r. at hvad (irrrnrl <lenrrc oprindelig
slorc oe skalnnc l(irkc er blcven opfort i en saadan

rnernntsliclr)nl oq afsidt'sliggende Eetr, ,og anel- - maII

ved ikke hr.ltl. -
SvarcI cr inrirllcrtirl civt't i tlet ganrle Ord:

'l'hi Ibrdunr lorl i alle Nlrtntle:

Vor I.'rrrc i l(arup og St. Soren i R1'.

I(rrrulr vlrr nt'rrrlig en Gang e[ beroutt Valfartssted,

lrvortil alrlig IIrrnrlrccler af Pilegrirnme s{rgte for at

hente 'l'rrlst og Lirr<lling trtotl $.1,gd,orn og Nod.

I'los l)ecler I)ullarlius satrttuenstilles ..\'cll' Ijluc i

I(:rnrp" .jlcvnsirlt's tttctl bcrotnte Yall'artssled,er baade

i In<l- og Udlandct, l'. I-ks. ..\/or Iirue i I(ippinge"
paa lialster', .,I(risttrsbiller-let i Bistrup" paa Sjrelland,

,,De s)'\' I(irker i Rom" og ,,St. .Iacob i Kom1rc-

stclll ".,)

Navnets Oprindelse,
Karupgaard og den fsrste Klrke.

llyens Oprinrlelsc ski uler sig i liortidens Nlorkt'.

Navnet har i rcIdre I'ider varct tr<ltalt I(ares cller
Kuares 'l',orp; I(are ellcr l(airr,e hed altsaa den Mand,

rlcr forst r5'ddcde sig en Plads og bygged,e sig en

Gaard vcd Aaen. Byons F-remk,ornst kan vrre fore-
gaael paa lolgt:nclc ]Iaade: Da Land,et blev kristnel,
b;'ggedc en ul' Iianr.es lrftcrk,omrncre sig en I(irke
ved sin (iaard og leiede sig en I(lrerk til at holde
Iless,c. I'.[lcrharrn<lt,rr l'lytlede I'lere Srnaafolk til, som

r) I)rovst Koch, Iloulllicrg, ved ct I(irkesvn.

'!) \'isitatsbogen



158 ,J. P. llrantnt,ett

Ixrsatte sig i Nttrhe(lell af (iaald'etr og benyitcde Kir'-

ken, og saaledes opstod i'lidcns Lob ert B5', tler l'ili
Navnet ,overfort paa sig, og ttreclens Navnet, I{art's
'forp, som 'fiderne svandt, al'slcbes til ,,Karup", gil<

Gaarden ind i F-olks Bevidsthed som ,,Karupgaardr'1)
Saaledes cr mangfoldige af vore I-andsbyer, navrrlig
'lorperne, hvortil liarup horel'. ttllstaaet, og tlet t'r'

tlertor hojst saltdsynligt. itt tle tt sammc I Irtvikling

har foregaael her paa detle Stecl. Det er i hvert lialtl
sikkcrt, at hcr. lbr Stedct liour i R), l'u. Hellight'tl.

laa baadcr en Ilerrcgaard og en l(irkc.
I)ennc l{irke, <ler' palr Grttnrl al dens al'sides Ilt'-

liggenherl i rlct 1'tle rstc I ljolnc al' dcI to ]Iil lrrrrqt

Sogn, maa antagcs at have hort til dc saakaldLe Gaaltl-

kirker', der senele ved l)al ernes }lellcmkomsl gili

over til at blive selvstrcndige Stiftelser og Sognekir'-

ker, val opfort :r[ ]rugne Granitkvadre, og dens Pttr'-

laler r,ar pr;,detle rnccl to sumkI udhugne Tymlrl-
r10ns.

I)er er ganskc vist ililie ItartcI troQcn ltltcllr:tnirt,l
orn dcnnc I(vadelslcnskirlit nctl Iil vor l'itl : ttten rlt'

to 'fyrnpanons, clcr. sail langl lrogcn tnindcs, hll lig

gcl" hcnsllt:rtgt pal Iiirl<cqafll'(lscligel satnt letu (irrr-

1) Bekrtftelse af Herregaardens Tilstedevrerelse faar ntatr

af et Brev fra 1558, (llonlarns Kirkelove I) hvori Christian
III nreddeler, at det cr kommelr hutn for @re, al tler af

gammel 'fid har ligget Ager og Eng til liarupgaarrl, og at

deri (laarden har boet fornemtne, altsaa adclige Folk.

Endvitlcre tneddeler Hofinan, (Fundationer III at det' i

Folge gamle Folks Beretninger skal have Iigget ct SIot i
Karup tret ved Kirken. Nu er der netop Syd l'or Kirken
en merkelig ophojet, firkantet Plads, dcr ser ud til at have

vreret omflydt med Vand, og det cr da mer end sandsynligt,

at Karupgaard har ligget her.



l,)ften'etninger ont, Karu,Tt Sogn.

nitkvadre paa Kirkegaarden taler mere end ntarrge

Ord.')
Disse 'I'ympanons, som Provstes5rnet i sin Tid lod

beordre indsatte i den nuvreriende Kirkes tilmurede
Portaler, er som sagt prydede m,ed Bill,edvark. Paa

den ene ses Kristus tron,cnd,e i Skyern,e omgivet af de

fire Evangelisttegn. Denne Ste,n brer,er Spor af en l'id
at have vreret brugt som l'rapp,esten, da Figur,erne er
ganske flSlslidte. Paa den anden er fnemstillet ct

Kors omgivet af en Bue.

Kirken maa vrere nedbrudt eu Gang i det 15de Aar-
Itundrede og ,erstattet af d,en nuvrenend,e Murstens-
kirke.

Karupgaard bestod langt ned i Tiden. I det 15de

Aarhundrede var den en Tid Prrestegaard, hvilket
den jo nok er bl,even ved Testamentation. Rimeligvis
er det i den Anledning, at ,en vis Ni,els Ebbesen 1485

paa Tinge gor Krav paa Ejendomsretten, men 1501

maa hans Born frasige sig al Arveret til Gaarden..,)

1) Se Lo{fler: ,De romanske Kirker i Danmark.. At rlen
nuverende Kirke virkelig har aflost en eldre, fremgaar og-

saa tydeligt nok af to Breve. (Se ,Eld. danske Arkivregistra-
turer II). Det ene, et Stadfestelsesbrev, udstedt af Bisp
Ejler i Aarhus 1485, at Karup Kirke m a a y&re Sognekirke.
Det andet, et Sognevidne, taget vetl Kirken 1487, hvori det
slaaes fast, at Karup Kirke h a r fra gammel Tid veeret
Sognekirke. Sagen forholder sig jo sikkert saaledes, at her
er Tale om to Kirker, en €eldre, som fra gammel Tid h a r
veret Sognekirke, og en ny, opfort paa den gamles Plads
og til dels af dens Materialer, der faar Bispens Stadfestelse
paa, at den maa trede i den gamles Sted.

') Se.tsld. danske Ark. lL De forskellige Benevnelser:
Kirke Gaard, Prestegaard og Karupgaard (Rordams Kirke-
Iove I) maa anses for at vere Navne paa samme Gaard.

159



160 J. f'. lltctmm,en:

Ved Reformationstiden ovcrgik den til I(ronen, og

i cle folgende Aar mistede d'en en hel Del af sine Jor-

deri men samledes igcn 'eft,cr kgl. Befaling 1558, da

Karupgaard, ligesom det har r-reret Skik i Fortiden.

igen skal yde H,erberge til d,en vejfanende Nland, .,som

den Vej rejsende vord,et'. - Saa at man kan bekom-

ure god Staldrutn, Ho ,og llavre, Mad og Ol, for et

skieligl rverdt".')
Hvornaar sa{l Iiarupgaarcl eI' forsvq;let, kan

n*ppc paavises; men Jorderne 'ei,es nu af de nord-

Iige Gaarde i Sognet, og en af d,em kakies 'endnu den

gamle Prrcstegaard.

Helligkilden og Kapellet.

Hvornaal Stedet er kotnmen i Il1' for H,elligh'ed, cr
ikke godt at sige i men det maa d,og vist vane sk,e[ i
Slutningen af det 14de Aarhundred,e; altsaa medens

den gamle Kvaderstens I(irke endnu stod. Da opda-

gede man nemlig, at et Kilder'reld i Nrerh'ed,en af Kir-
ken havde h,elbredend,e Evn,er. Dette meddel'es paa

folgende Maade af Anders Pallisen. der var I'rast til
Karup-Torning 1620,)

,,Aarsagen till stedcts berotnmelse siges denne alt
ware, at dett skulde wrere en blind mand.forekommit
udi drsmrne, att wilde lrand lade sig le'de till en siffuc-
busk i Karup oc thoe sig udi it rindende $'and, der
fandis ibidem, da skulle hand blifftte seendis. Oc

dett skeedc, som hand tnoede. Oc der udsprung erl

1,1 Rordams Kirkelove I. Brev fra Christian III til Lens-

mand Erik Rosenkrantz paa Silkeborg, Roskilde 1558.

2) Anders Pallisen, Prest fra 1620'-1650, indgav dette Aar
en Indberetning om Sognets antikvariske l\{inder til Dr. Ole

Worm. Se Danske Samlinger 2. Rekke, 6. Bind.



Efterretninger om Kantp Sogn. 161

rveldekild,t' samrne st'ed, som endnlr staa paa denne
dag.

er nu dette falske mir:ach,el blev udbasunenet, er
oc et capell der hos,
blindre sig strax for-

trer bygt it treuerck offuer kilden
huort heden mange skrobelige oc
foyede. "

Atl disse forglemte og ,overgroed,e V,ej,e, der ogsaa

orntales med Forundling al Fledekommissionen 1766.r)

er det da, at Pil,egrimmen,e har narm,et sig den hel-
lige By. Klagende og stonnende har d,e tunge Vogne

med de syge arbejd,et sig frrem atl d,e trrcls,e, sande'de

Hjulspor gennem d,en duflend,e Hede. Og naar Vinden
saa af og til har ltaarct I(lohkelonet'ne ud til d,em, har
Pilegrimmene sukket: ,,Hellige Gtrds llod,cr, hjrelp os
i vor N,od!"

Mett rundt onr deu hellige I(iklc har d,c l,ejret sig,

noglc nrer, andre f.iern. Og Slrcgtninge ,og Venn,er har
bragt de, lidende Yand fra I(ildevreld,et. for. at de syge

ilnder Bran liunde th'ikke tlet ,ell,el bad,e d,e syge Lem-
mer deli.

Hvad der i r.ole Dagt, slicr' \r(l d,cu hellige l(il'de i
Frankric.e) har sikkert ogsaa fundet Sted her. ,,thi for
.den troende er alt muligt." Prrcsten skuld,c ikkc have
talt orn ..falshe mirachel".

Da Anders Pallisen skr.er', .sylles dct, sorn our baadc
Kapellet og I(ilden med 'frrevrerk,etom ,endnu har vc-
ret til: nlen senerc forsr.andt d,el, hele saa aldel,es, at

') Se ogsaa Aakjer: Hedevandringer.

'l Lourdes.

11



162 J, P. W'arnmen

end ikke Stedets Bcboelc reL viclsLe. hvor clet skultle

s6ges. En lille Vejledning giver ct [,rrndstings-\Iidnc'

fra 1482 angaaende ,.Kjeldgaard" i I(arup t). Heri

siges det, at denne Gaard, hvis Tomt endnu kan paa-

vises, laa Ost for Kapell,et; men parl dette Sted farrdtes

for faa Aar siden kun Agermark.

Mens jeg var Lrerrer der i Byen, bl,ev der tit talt
om, hvor Helligkilden kunde vrere bleven af, og da

en DeI gattede paa en Muddrerpol i Nfrrheden af

Vandmollen, hvilket slet ikke kund,e steru*me mec[

ovennrevnte Landstings Vidne, begyndte .ieg at fot'-

hore mig hos Egnens gaml,e Folk i den Anledning.

Jeg fik da folgende Ber,etning af 'en gammel.

blind Enke, Ane Marie Vistesen. Hun var selv f'odt i
Kjeldgaard, og hun fortalte som folger:

,,Helligkiltlen har jeg hort meget Tale om som

Barn, og jeg er vis paa, at jeg endnu kan finde Ste-

det, om jeg kom 'til Karup, endda jeg er blind.

Der gik et Skeldige fra Msll,evejen i sydlig Ret-

ning. Omtrent paa Midten slog det fine skarpe Boj-

ninger: Forst en halv Snes Alen mod Vest, d,erpaa

en Snes Alen i Syd, og saa igen en halv Snes Alen

mod Ost, hvorpaa det atter fortsatte sin oprindelige

Retning ned mod Aaen.

I denne Firkant, som herved fremkom, har Hellig-
kilden ligget, og i min Barndom var herinde en For-

hojning. hvorpaa der voksede noget stift Grres, som

Kreaturerne ikke vilde ade.

Mine Foraldre talte tit om Helligkilden, hvordau

Folk kom langvejs fra med Born og andre syge. De'

tog Vand a.f Kilden og vaskede de syge heri eller lod
dem drikkc Yandet. [)c Shaale, man brugte, blev

l-Etd. d"nske Ark. II.

{,t*,
-4

t



Elterretninger om Karu.p Sogn..

slaaet i Stykker paa Stedet. Il,e martte ikke fsr ltave

vreret brugt, og heller ikke tnaatte cle bruges s€nere.

Men saa hittede rnan paa at vaske en blind H'est deri,

og saa var det, at I(ilden groede efter'."

Ved at grave paa den af h,ende anviste Plads fandtes

PLAN AF KAPELLET OG HELLIGKTLDEN.I)

i Sommeren 1906 Fundamentet af et lille Kapel, der

har veret opfort af store, rode N'Iunliesten og trekket

med Munketegl.

Kapellets Ostvag var henimod 6 Alen bred, 'og op

imocl denne, men paa den indvendige Side, fandtes

Foden af et lille Alter. Kapeltrets Langde mod Vest

kunde ikke paavises, da Plads,en her var forstyrret
af et senene anlagt Jorddige. I Bygningens Indre
fandtes et strerkt forvitret Gulv af Munkesten.

r) Kildeveldet er paa Billedet betegnet med Bogstavet A

11.
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164 J. P. Wammen:

Umiddelbart op irnod Kapcllets Ostvrcg fandtes

selve Kildevrcldet,l) omsat m,ed I(arnp,esten og indeni
fyldt rned hvidt Kildesand. Her fandtes ogsaa en til-
spidseL Egeprel, en L,evning af ,,tr.euerckit".

Vandet havde i Forstningen rislet i et under Jor-
den skjult Stendrreir. rnen kom fr,em under en Sten

S),d for Kapellet. Herfra var Lobet fortsat i en sten-

sat Vandledning af en halv Snes Alens Lre,ngde. Dcn-

ne Vandledning saa ud til at have valet overhvrelve[,

iclet der fandtes Spor af Murstenspiller.
Mellem Vandledningen, der udmundede i et Slags

Bassin, og Kapellet fandtes ,en almindrelig pikket I3r.o

med strerk Hreldning mod Syd. Bassinet var fylclt
nred Jord. 'friestykke,r og erl Mrengde sorte Pottc-

skaar 2).

Ilerfra har' \randel r'rcret l,edel ind i en X{ark Syd-

vest for I(apellet, hvor Pilegrimm'ene har haft deres

Lejrpladser i de kolde Nretter. I)et var nemlig om-
kring den 1. Maj, at Tilstromniugen var stsrst. \ted

at grave en dyb Grsft tvrers over Markcn fandt man

et Ildsted sat af Ler, forud,en en N[rengdc andre Ting
saasoln: P,otteskaar, Kirkebly, Egespaanel og Hasscl-

nodder. Dette sids'l",e kan tyd,e paa, at her den Gang

har r.reret Krat.
De to anforte Reretuinger af And,ers l)alliscn og

r) I)et lykkedes ikke Hr. Smidt, der forestod Udgravnitrgcn
at finde selve Kildevaldet; men en Nat jeg laa og tenkte
derpaa, randt det mig i Sinde, at Valdet naturligvis nraatte
findes i Nerheden af Alteret. Neste Morgen undersogte
jeg straks Sagen og fandt til min store Glede Vreldet lige
Ost for Alteret.

') Se Ane Maries Fortelling.
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Ane Marie cr saaledes blevcn bekrreflcdcr ve(l (lelllle

fldgravning, og Ste,det cr ntt fredct.l)

Stod man forhen r,ed I(iltlev:eltlet en tor Julidag

mecl Ansigtet vendt imod N,ordost, ktrrrde man i dcn

soltsrre Grresmark se en Mrengd'e blait Striber i Grees-

set, der alle udgih fra Valdet som Straalcr fra ,en

Sol. Det har vist ,sig at r'rere ttnderjordiske Stendrartt

lagte ind i l,Iarken for at ogc \raeldets Yandrigdom.

l'ltter at et saatlant er blev,et folnl'et. risler \rttndet

I)aan\r i sil ganrle Leje.

Saa vidl. skonnes liatr. r'ar dcn hellige Iiildc og I(a-

pellet indviet {il St. I{aten.2)

Valfartskirken, ,rVor Frue Klrke i Karup".

En Gang i forste Halvdel al'det l5tlt' -\arhundredc
var Tilstromningen tri Pilegrimme bleven stta stor-

at den garnle I(irke ikkc l:engelc kuttde rttnttlle dettt,

l:rngt rnindre dct litle Iiapel; og da tlesudcn mange

(iavel indkom. cnedes rrran d,er[or- our at nctlrive tletl

gamle I(irke og [or (ittverne ..at ]ade ollfore, vor'

') Udgravningen bekostedes af Hr. Fabrikant Schade i
Skive og Hr. Kbm. J. C. Nielsen i Karup med Underststtelse

af Nationalmuseet, og lededes en Dag af Hr. C. M. Snridt-

Hvorefter jeg eller Opfordring forte Tilsyn med Udgrav-

ningen, der varede i tlere Dage, da store Jordmasser skulde

skalles bort. Forovrigt henvises til Hr. Smidts Afhandling

i Samlinger til i1'sk Hist. og Top. 1906, hvortra Planen S. 1&3

er laant.

') Saaledes opregnes i Ludr'. Kr. Mirllers Danrnarkshistorie.
V. S.71, blandt andre danske HelgenbilledenSt. Karen i
Karup". Ligesom Jorgen Marsvin til Avnsbjerg herfra lotl
bortfore et St. Karen Billede sammen med et Billede af Yor

F-rue, hvilke han anbragte i Kapellet paa Avnsbjerg. Sc

Danske Atlas, IV Tome.



166 J. P, Wctntnten:

|r'ue til lEre, en stor og anseelig l(irkc".'l t)rn tlennc
I(irkc hcdder rlel 1ti20:):

,,Ligger her i I(at'u1r t'n stot' Iiirke med Spin' og
Blytrekning, som kaldes clen hellige Jomfrus Tempel;
rnen den er nu rneslen Part folfalden. - - - Hvor
Iange denne Afgudsdyrkelse i S}:nd,erlighecl har val-
ret, kan ikke siges til \rissc. ur,en clen Ifir'ke, som nrr
staar, skal nreppelig vieltr rcldre end som heden ved
200 Aar."

Elter dette sk:rl I(irkens Olllorclsc r.rere paabegvndt
ornkring 1-120, men den er clog visl. nrcppe hleven fr-rld-

folt llorend hen imod r\arhrindredets Slutning.:r)

IiI Amindelse om de ]Irnd. sort varm,esl har un-
tlerstottet Byggefor-etagendet. var del', som Anders
Pallisen skriver, .,maalet paa huellingen i koret: ,,J,o-
irannes Krab. Albert Skeel, Elicli Othsen, Elerus clci

glatia episcopns Arhusiensis a)".

Det fremgaar af Uctgravninger'. clcr lrar vieret fot'c-
trget paa Stedet,5) at l(irkens oprindeligc librm h:rr
r,reret et smukt, regelmn:ssigt liors, lrvis Larngde var
57 Alen og Bredde ovel Kolsar'rleno 41 AI. Sidst-
nrevnter var nojagtig ligedannede, 12 Al,en lrrede og

11 Alen dybe. Skib og Kor havde samme Br.edde. alt-
saa 17 Alen. og I(orel afsluttedes \red rn tresidet
Apsis, i hr,ilken HojallereI hal ltaf[ sin I)larls ,r). 'faar'-

t) Dansk Atlas, IV Tome.

') Anders Pallisens Indberetning. (Retskr. tbrandret).
3) Herfol taler Bisp Ejlers for orntalte Stadfastelsesbrev

fra 1485, at Karup Kirke rnaa vare Sognekirke og Kirkens
eldste Klokke, der er stobt 1487.

r) Af Guds Naade Biskop i Aarhus.
5) Af Nationalmuseets Udsending Eigil Rothe.
c) Herfra fremdroges 1901 af en muret Grav et ,Pilegrims-

tegn(, en lille stsbt Blyplade med Billede af Madonna med
Ilarnet og Indskriften:,KAROP,. (Nationahnuseet).
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,J. P. lVamnten:

nots (irundplan var 1l Alen dyb og lll ,\len bred,
Kirkenrnrmet maa have r'a.et drekket af rnindst s1'v

I{vrclvinger. der bales af mur.ede Halvpiller langs
Sidernurene. B1'ggematerialet t.ar store rode ],Iurstctr
()Iunkesten) og Tornrner.et Eg.

Dc l.ilbageblevne Hvreh'iuser. lre i '['rrllcl. cr. rnegcl
snrukke. Man har forg*ves s{rgt eftcr. l(alkmal,ericr
prta dcrn, derilnod har Ilibber" og Skiolrllxrer vmrcl

llrydcde rned maledc Ornautcnter. Indgirnecrr lil
I(irkcrunrmet skete gctlneur to rnerl snruklir, IIurl'or-
siringer forsynede Portaler i Nord og S1'd. og [iulr.t't
var lagl rned rode N{ursten. Fojer ruan hertil Spin't
og llll'tageL sam[ de to store I(lokkerr. dtr- lrang i llluar.-
net, indser man, a[. ys1' liy'111.1; Ilclligrlrlrtr i Iiarult hrrr
vrcret en srerdel,es srntrl< lritrmonisk udlirrt I3vgning
--- sin Bervmmelse r,rer.tlig.

ljndskont Efterrctningerr](r,nr spul'sol)rl)re, kau nlarr
tlog se. at I(irkens IIdsmS.knitrg ltrr. svrrret til clcns

Ydre:
Ovcr flojalteret lr'onerle l(ir.kens Ya'r'nchelgon, dt,[

,.undergorende, gr::t:tleud,e" llarieltilledc. hvortil rlt'r
vrrlfartedes i Begyndelscn al clel 16de -\arlruntlr'edc.

Dette llillede, der var skrcnkel til I(irkcn 1500, br,-
skrives sorn ,)et kuustigt og ineget rarl \larire-FJillede.
hvor- hun sad paa en I'rone med Soletr og Stjerncr
olngiven. og ved hendes Fodrler Ir.cnde paa Iin:t
med sarnnrenlagte Hrendel og Ojnenr. oploftede ruotl
I'lariam".t)

Ililleclet \ral' kun i l(irken i knrr 1r h trutlr.etle
Aar; thi det blev af Jorgen llar.svin bot.tforI satnrnell
med St. Iiarens Billede for. at pr5,d,c l(apellet paa

t5b.1e1g. Da Kirken den Gang ejccles af lironen_

') Dansk Atlas, IV Tome.
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Efterretninget' om KanttTt Sogn

lrrlr dennc IJortfolelsc frrldet Sterl el'Ier hojelt' Ordlc.
Grttndeu har jo sikker{ r'rercI dcrr. aI Valfarteu tii
Karup og Tilbedelsen uf <lc to Helgener il<ke vilde ogr-

lrrare. hvortlor mln slur sie trorlslgeI til at forstvrre
flelligdommene.

Da Kapellet pau Avnslrjere orrrl<ring 1700 lrlt:r' nrrl-
lagt. blev .,Yor lirne" af (irt'r' OLto llantzau som en

..Raritet" forieret til er-r katolsk Hcrre fra l-idlandct.
som en Gang besrzgte hanr. 1) Ililledet findes altsrra
ikke mcre her i I-and,ct. I(rrtolil<l<t'r'nt. har gretlet pa:r.

rt derr fremmede lfene var'.en lrI de tvske Rtrnlzaurr-.,

og at .,Vor Frue" rnuligvis prvtler cn rrf Kirk,erne i
I"Iildesheim.e)

Da de to Helgener lorlod Iiarrrqr. l'ollllcll stettrt
ntere o[i mel'e. 'l'ilstrr.rnrningen lrrlr'tt, op. og l(ir.ken
og Kapellet sank i Grus. Lr.ngen lrlomstrcde lige
smukt Aar efter .\itr': ruen inet:rr I'r'orrtrnc Pilrqrirnnre
spejdedr: mcrrc efter' ..\'or linrc s slanke I(irkespir'.
'I'il sidst bredte Glemselcns Slur sie tiver det hele.

Iiun den cnsomme Yartrh'cr'. rlel t'n Sttrnd strrnclsetlt,

sin traette l.'od for a[ hvilc sig llalt rlen girnrlc Kirkr-
gaard og saa. at dens .lordbLrnd var blandct rned Tegl-
og Kalkstumper, faldt i l,-omnth'ing herr)r,er, og nuiu'

han atter vandrede bort ad rlt: milelange lledeveie.
l'radtes tusinde nbesvar.cde Sllnresrrriurl i hans Sircl.

Langs liorets Siclevregge stotl pirrr hvcr Sitle seks r.r[

Eg udskaarne Kannikestolc. d,cr strrrlig var srnukt nd-
styret paa de ind nrod I(oret vcndcnclc I,-ndcsll'kkcr'.

Paa hver af dem var nernlig rrdskuarr[ el- I{elgen-

r) Dansk Atlas, IV Tome.

') Meddelt mig af Pastor M. C. Jensen, Kateket i Helsingor.
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170 ,J. I). ll'anunen :

lrillecle i Reliel. Fl,elgenert stod under en 'Irtumfbue.

cler oventil kloned,es ll I-ur-vmlk og Ornamenter i
gennernbrudt fu'bejde.

Naar man gik op rrrod Ilojalteret. maatte man alt-

saa skride frern mellern tvetrde Rrckker af Kirkens
hcllige N{rend og Kvinder.

Paa disse Stole llcstc -'\ndcrs Pulliscn folgende Ia-

tinske Indskrift:
-,Annos millenos quingentos cnnr iota (?; plenos

Hoc opns extruxit Prulus Wlf, <lumm,odro rexsit
tlonis ecclesiarn Maria nurninis istam
Pr'resule prudente Nicolao []lausson legente,

nos culn prole pia llenedic'al r'irgo I'Iaria."t)
A1 disse pragtigc [(annikcstole er der nu kun fal-

tige Levninger tilbage. I l(irhen findes Brudstykker
af fire" deriblandt de to overs[tr, hr.is skraat afskaar-
ne Bordplader tydelig udviser, at cle har staaet op
imod Korafslutningens skraatstillode Vregge. en paa

hver sin Side af Hojalteret. I en andeu I(irke der paa

Egnen:) findes ligeledes Brudstykker af fire Korstole
fra Karup I(irke. Disse er forsvnede med Navne-
plader, saa en Del al'Indskriften mulig kunde kormre
frern en<lnu. hvis den senene paastrogne Nlaling blev

fiernet.
De ovrige cr tilinletgiortc. Om den Vandalism,e,

hvormed de er bleven lrchanrllexle^ vidner folgende

0plysning:

1) Verset kan oversettes saaledes: ,Herrens Aar 1500

stiftede Poul Ulv dette Vark. Med ]Gaver berigede han
denne Kirke, medes den guddommelige Marie styrede, og

den vise Forstander Niels Clausen regerede. Jomfru Marie
lelsigne os med fromme Eftcrkommere. .

e) Sjorsler'.



l.;l'terretltinq?.r' om liu,ult Sogn. l7l

,.En deel lintles url i en Haug,e^ og tienc soln urldre
Fiele at luhhe rtr,ccl. tlog tild,e,els omclannerle ,efter Ste-

dets I-e.ilighcd." 1)

l)aa dc: tilbageblevne lJnrdsl.r'hli,e.r findes folgende

KIRKENS INDRE.

Ilelgencr'. I I(arup Iiirkc: St. I(atltrina. S[. Joiraunt's
Iivangelist, St. Jacob og St. Barbara. I Sjorslev Kir-
ke: Si. NIalia rned Barnct. St. (.lrrislofortrs. St. lfar-
grctha. og St. Clemens.2)

Hol'nran : Fundationer.
J. I'. Trap: Kongeriget

III Torne. Pag.27.
Danmark. 5. Bind.



172 .J. I'. TYantmen:

IJa der baade paa ^\fariebillcdet og Iiorstolelre fttntl-

tes Aarstallct 15fi). er lrcgge I)clc rntrligvis skrt'nkel lt
Poul Ulv.

Til Kirkens hedste Prydclser horte e[ ualurindelig-

srnukt udskaaret Monstlanshus af Eg, sotn irnidlerlid
har haft en nresten ligesaa tragisk Skrebne.

I lr-olge Anders Pallisens Indbcr,etning stotl del i
Koret og havde rned lorsvltltc .,ltogstaffuer" folgende

Inskription: .,Aue verum col'prts Christi uatum cx

t\faria vergine" t). .,Det har Jertt-Sllrinke lva:rks l)orc

og en hoj durkchidig Pyr:arnide og har vzet'et lrrugt

til at gernme Messe-Klrcder, Rcliqvir og Hostien i."
oplyser Dansk Atlas.'3) Selv St. St. Blicher standscr

runder Kirkens 13uet' og stirrerl forundr'et gennelll

tltr rundr' Ilriller paa dc1 ..undelligc pvrnmidaelslic

Skab".',)
Yed at udsporgc garnle Folk dcr' paa Iiguttt hnr' .it'g

modtaget folgendc Oplysninger ottr d'et.

Det stod fornctlen i Kirken og vtlr kalket ltl'itlt
ligesom Hr,relvingerne. Et Aar forlangte Kirliesynct.

at det enten skulde tnales cller trtl af Iiirken. Dette

gav Anledning til, at en af Kirkeejcrnen) lod n'Ionstrtrtrs-

huset flytte hjem til sig. Han gav det Plads i siu Lacle

oi; brugie det efter Sigende til at torre Iiish i.
I denne Fornedrelsc blev det opdaget af Viborg

Nluseum. som erhvervcde d,ct for nogle faa l)aler'.

I)et val irnidleltirl for ltoiL. hvot'l'or tnan ttraatte ir[-

1) Hil Dig Kristi sande Legenre fr.rtlt af ,Iotnfruen ][aria.
t) IV Tome.

'', Sagn fra Alheden.

') Kirken ejedes da al'nogle tha Beboere i Sognet.
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bryde Spidsen af Spiret. Sar ttssclt er tler dn handlet

med dette sjreldne Pragtstykk,e, d'cl efter min Mening

burde tilbagegives I(irken i t'estartt'cr,et Stand. 1)

Endnu staar tilbage at nrcr'ne I(irlicns gamle Kalk

og dens markelige Skaebne.

Den er solvforgyldt, med et lille llrcger formet sotn

eI overskaarel rEg og rued bretl (i-ttrnget Iiiod. Midter-

stylikets 6 I(napper har lolgentlc Intlskril't: .,i h

e s u S", et Ilogstav i hvcr l(rtap.

Lings Tungernes Rand er trclgutvu"et flg. N{inuscel-

indskrift',,ni,, tli-ri mcc(:clxxxvr da gaf ies qvie

och frrv mergrel thene kalk til liarop".
Paa den Side af lioden, hvor Intlsktif['cn ]reg;'nder,

er paanittet en korsfaestet I(risttrsfigtrr.
Disken (Diam. 5 Torn.) er i llidtcn utldl'bet rtletl '1

Tunger; i Randen e[ indgrav,cr"e t liols.
Denne gamle, smukkie I(alk og Disk blev i Aarct

1652 afgivet til Irrederik III og indgili i l(ongens

I(unstkamnrer. hvorfra delt senct.c cl kotmnen i Na-

tionalmuseets Eje.'9) Kongen gav i Stedel en andcn

I(alk, kopierel efter den gamle, Iuen med ,cL storrc

Breger og med Inskriptioner saavel plta l3teg,et'cl sottl

paa Iroden, al hvilke den pazt l;od'ctr ,cr 'cu ltkorrekt

Gengivelse af den garnlc I(alks Irrtlsl<r'i[t.'J)

1) Jeg formoder, at den samme Poul UIv, der har udstyret
liirken med l(orstolene og Mariebilledet, ogsaa har shanket
trIonstranshuset. Hvem han end er, en Ulv nrod Karup
Kirke har han ikke veret.

e) Mus. Nr. 10349. Kalken er 7 Tonr. hoj; men Begerets
Diaur. er kun 33/n Tom., hvorirnod Fodens I)iam. er 5t/n Torn.

s) Paa Bregeret: rAnno 1652 Gaff Kong Frederich Den

Kalk Till Karup I Stedet for En Anden, som var Paa Tegnet..



174 .1. P. ll:u,nt nt,ett. :

Paa Foden: ,Anno 147(i" (iall Dns Quinde Margrethe Herinde
Denne Kalk Till Karup.. F-orovrigt har ogsaa Anders Pal-
lisen forsogt at lresc Indskri{len; men han har: 'Anno 1486

da gaf Aluing S. guiode oc herrin Margreth denne Kalk til
Karopn.
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l)r'. O Nielsen lritt' l'itacI o;tlvst, r) at .'\delsruilndcll

.lcs Qvic 1486 var Lclrstnan<l paa Ilibctltus, og tla

han dode samme Aar, cr I(alk,en sandsynligvis skren-

kct ,,Yor Iirre" som Sjrelegave.

F'ru Margrethe giftede sig efter hans Dod med Selr'-

eierbonde og Herredslogcd til Ginding Helretl. An-

drrrs Itrsen i 'frabjerg. Hendes Navn paa I(alken hal
vist givet r\nledniug til dr: rnange Sagn cl,er fra Egnerr

orn Dronning Margrethes Ophold i I(arup I(irke, mc-

<Iens hendes Hrne kremped'e ude paa Heden.

Der fandtes naturligvis i I(irken mange H,elgenaltle

og mange andre Prydelser, hvotxtttr d,er ingen Eft'er-

rt:tninger er naaet til vor Tid.

Efter Refornrationen stod den storre Kirke upaa-

agtet hen og forfaldt mene ,og mere. Men i Aaret 1587

besogte I(ong Frederik II I(arup, hvilket han selv be-

rt:tter i sin Dagbog paa flg. Maade:

,,17. Juli: I Dag drog jeg til HaId. 18. Juli: I Dag
begyndte jeg I{arejagt paa Hald. 25. Juli: I Dag

drog jeg til Kalup, og min Sofie og urine to Dstre til
Vinderslev. 27. .Iuli: I Dag drog icg til Yinderslev'
o. s. v.r)

Dette Bessg gav Anlerlning til. at Vol l;r'ue fik et

n5't Spir. Kongen maa nemlig ved denne Lejlighcd
have undersogt Kirken og fundet, at deu trlcngte til
et saadant, hvilket fremgaar af en Skrivelse fra deu

unge Konge, Christian I\t, dateret Roskilde 1589.

Heri hedder det, at Inenige Sognemrend udi l(artrp.

t) O. Nielsen: Hjerm-Ginding Herreder.
e) Historisk Tidsskrift, 4. R. 3. B.



176 J, P. l4retnt,m,en:

rrrli Nlrrrcjylland, havtle givet harn til Iiend,e, hvor--
It,des ltans Eader no{Ien 'I'id for hans I(rerligh,etls
l)otl havde befalet et nyt Spir at bygge paa l(arup
I(irketaarn paa hans egen R,egning, og at samm,c Bc-
Ialing var efterkomrnet saavidt, nt Trrevrerk,et var.
forfrerdiget og,opsat, men paa Grund af Kongens Docl
og derr Forandring. der siden var sket m,ed Lens-
nrrnd. endnu ikke var blevet trckk,et. ,,Da efterdi
sarnrne Spir er lregyndt med hojbe,rneldte vor krcre
sllige Hr. Iraders Omkostning, ikke al,ene den Menig-
hetl der udi Sognet, m,en ogsaa om Vinterdags Tirl
den vcjfarend,e til gode, og cle tler udi S,ognet ikke er
formuendes det at lade fuldfrerdige: bede vi dig og
ville, at du paa vorc \regne med d,et fors[e naevnle
Spir lade trekke med Bly og deL udi alle },Iaad,er fultl-
frcr'dig gore. og lade det inclskrive ucli Rcgnskalr.
dog havendes Indseend,e merl. at det sker med mind-
stc Ourkostning, som ske kan. og r-ider derudi vort
Gavn og Bedste, som det sig bor."t)

171.[ blev Spiret og 'I'aarnet aldeles od,elagt ved
I-1.nnedslag. Herom findes folgend,e Nl,eddelelse i
.,Nye Tidende" for Marts s, A.:

,,Udi nrestforleden Maaned d,en 22. yppede sig her
udi Egnen et forfrerdelig Guds Vejrligt af Torden,
Liun-Ild, Storm og Hagel, saa at Taarnets Tag paa
den ssndre Side af I(arup Kirke bleev gandske bort-
taget, )Iuren 10 Allen i Hojd,en og 5 i Breden ned-
slagen. og Xluren af den \',ester Side reven til det ne-
derste. "

t; Lensmand Frants Rantzau paa Silkeborg (Rordam:
Kirkelove II B.).
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Garnle Per' Gaard 1) i Karup fortalte efter sin Fa-

<ler. at naal man kom fra Aarestrup, saa det ud, som

<lm Iiai'up Kirke havde to'faarne. I)et var Murrester-
tte. der raged,e op over Kirkeskilet

Saalcdes stod Kirken i 31 Aar og kom mer og mcr
tit at ligne en Ruin. Da blev den af I(ong Christian VI
afh:enclet til Commerce - Ra,ad Steen Jorgensen til
,\r,nshierg. Han odelagde I(irken saa grundig, at den

sent vil rejse sig igen. Han lod nemlig nedtn'yde 
.

'faamresterne, begge Korsarme, Ko,r og Apsis sarnt
\/aabenhuset og efterlod saaledes ,,Vor Frue i I(arup"
som et Legeme, fra hvilk'et alle Lemmer er ampute-
rede. l,Iaterialerne havde han nok haardt Brug for til
Opforelsen af en ny Lange p,aa Avnsbjerg. Blyet maa

han vel ogsaa have haft Brug for andet Steds; thi d,en

I)el at Kirken. der e,r tilbage, er trekk t med Tagstcn.

Ver[ samme Lejlighed mistcde Iiirken saa at sige

alle sine Prydelser fra de katholske Tider.
Eftel hvad der fortrelles paa Egnen, btev der ksrt

cl" helt Lies af Helgenbilleder og and,et Billedskrer.er-

arbejde til Avnsbjerg. En Del af det blev opstillet i
Omegnens Kirker. I Sjorslev l(irke: Et Marie-Billedc
samt otte andre Helgenb,illeder, deritrlandt d,e omtalto
I(orstole. I Gnonbak Kirke: Fire ,,udhugne" Helgen-
billeder. I Viborg Domkirke: En Altertavle o. s. v.r)

Ligeledes skal der i Viborg Museum foruden Mon-
stranshuset findes en Altertavle samt 3 I{elgenbil-
leder.

Den nuvarende anselige Altertavle i llokokostil cr'

bekostet af Steen Jorgensen. l)et smukt ndskaarnc

r) Dod for ca. 50 Aar siden. Se oru ham Goldschmidt:
En Hedetejse i Yiborgegnen. 1ll6(i.

e) Danske Atlas, IY Tome. 
12



178 J, P. Wuntnten:

Alterbord, der siden 1901, da Nationalmuseet lod tlerI

restaurere, er Kirk,ens bedste Prydelse, stammer det'-

imod sikkert fra den Tid, da Jorgen Marsvin forstyr-
rede det gamle H{alter. Det baerel larstallet 1601

samt Bogstaverne I. H. S.')
Steen Jorgens,en lod dernrest lolgendc pralend'e

Indskrift affatte og rnale paa Altertavl,en: ,,Efteral
Karup Kirke Anno 1744 af Kgl. Majestret allcrnaa-
digst blev overdragen til Commerce-Raad Stoen Jor'-

gensen til Avnsbjerg havel han med sin nresLfolrigc'

Aar i Gud hensovede salige Frue, Marie Cathrine

Balslov, foruden Kirkens ful'dkomne R,eparation og

Istandsaettelse baade paa Mur- og Tomm,ervrerk, satn-

rue til_yderrnene Siir og Prydelse ladet cl,enne Alter-
tavle af ny bekoste og stafere tilligemed Pradikestol
Skrifte- og Ddgncstol2) samt Alteret. 1745.

Hospitalet og dets Forstandere.

At der til Kirken var knyttet en gejstlig S,tiftelse, er
allc Efterretninger enige om at fremhrevc I rnen clel

er kun saare lidet, man v6d om den.

Stiftelsen ejede Jordegods lig,esom Klostr.ene og st5.-

ledes af en Forstander,,.Provisor",r) del''tillig,e und,er-

tiden var Kirkens Prrest. Den benrevnes i Brevskaber

med forskellige Navne) saasom: ,,Vor Frue i I(arup",

,,Joinfru Marias Alter i I(amp" og ,,\-,or lrtsue Alter
r) Jesus, Menneskenes Frelser. Eller ,In hoc salus. (I dette

er Frelsen). I. H. S. er egentlig de tre forste Bogstaver af
Navnet: 'Jesus.. 1601 ejedes Avnsbjerg af Peder Marsvin,
rlerfor er det sikkert ham og ikke Jorgen, der bortfsrte de
omtalte bersmte Helgenbilleder.

') Skrifte- og Degnestol er lavet {f Brudstykker af Kor-
stolene.

") Johannes Avonis's Ligsten i Karup Kirke.



li)ftemetnhtger om )ittrup ,\ourt,. 1i9

i Karup". Forst efter ,at Ileforrna[ionen er indfor't.

kaldes Stiftelsen llospitatet i l(arup. Forestillingetr

var den, at den ,,guddomtneligc I\Iaria", hvortil sait-

vel Kirken som al dens urrd,erlagte Gods var indviet.

var dens egentlige Ejel og Styrer; i Grundenen smuk

'Iankc" en Fremhre\'else af. tt llennesliene linn er'

Husholttere over bett'oct (iods. :

Broderskabet bestod i lrolgc eu gammel 'l'radition

tler parr lJgnen af tolv }lunke, og lior detLe .\ntals Rig;

tighed taler Kirkens tolv Iiorstol,e. Der er ikke op
bevaret noget orn, til hvilkt'n I{unkeortlen de hsrte;

men tieres Gernitrg var at loncstaa den daglige Messe-

tjencstc' foran Yor Frue ,\lter, mens Kirken fyltltcs

af Pilegrimme. (Kirken betjentes ,en Gang,af tolv Pra-
ster, siger 'I'raclitionen med 't'n vis Stttlthed). Desuden

skulde de pleje' syge Pilcgrimure..saadann'e. ,)solh

ikke kunde gange fra IIus til lfus".1] Nogle af clem

maa derfor have haft F-orstand paa Lregekunsten. l'llt

af Forstandernc ilaar 'en llos i sin Grav, at,han ver

en ).menneskekrerlig"') Nfand. J'eg har tit ttenkt paa,

om ikke de mange Isop. tl,cr vokser alle mulige og

umulige Steder baade paa og uclen for l{irkegaarden.

skulde stamme fra Nlunkenes Samling af Lregedoms-

urter.
Nu bliver Sporgsmaalet. ltvor har Stiftelsens Byg-

ning ligget; thi der nrevnes ikkc en Tsddel om den'i

nogen a-f de faa Efterr-etninger, der er naaet til Nu-

tiden, hverken hvornaar den er bygget, hvor den har

ligget, eller hvornaar d,en'er nedrevet. At d'er har vie-

ret en saadan stor Bygning. ses allerede deraf, at Fre-

') Ludv. Helweg: Kirkehistorie for Reformationen, 2. B

') Danske Samlinger, 2. R.6. B.

72*
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tlerik II kunde opholdc sig i ts5,en i flere Dagc. og at

rlen har ligget i umidclellrar Nrerh'ed af I(irken, cr
indlysende.

Nu er Overfladeforlroldene ved Iiirken irnidlertid
sladanne, at der ikktr g<ldl" kan vrre Tale onr andre
l)ladser end enten vcsten ell,er norden for, og da dcr
nctop nord for Kirken {'indes tydelige Spor af en

tt'rnmelig stor rniddelalderlig Bygning. som har vrret
ollt'orl af satnme llateriale som Kirken og Kapellet
og trekkel med lfunketegl. saa maa det antages, .at

Stiftelsens Bygning har ligget her. Dette bliver og-

saa bekrreftet af gamle Ane Nlarie Vistisen. hvis NIe<l-

rlelelse gaaf ud paa, at der nord for Kirken ha,r'ligget

<.rt Kloster, og at ;Munkenc benyttede l(irkens nordre
I)or, medens Sognebeboerne benyttede den s-r'dlige. I
Virkeligheden ,el' Iiirkens nordre Portal langt anse-

ligere end den sydlige.l)

Stiftelsen havde sit egen Retterting, I(arup Birk,
og Tinget afholdtes hver Mandag paa ,ella' r'ed Ting-
hoj, som ligger ude i Heden, midtvejs inellem l(arulr
og 'forning Sogne. I{vor gammel denne Rettighed er,
vidcs ikke; men d,en blev 1491 stadfrestet af Kong
Ilans. e)

For en Del Aar siden opdagede man en rnrerkelig

Stensatning i en Dals:enkning ved Aar,estrup. Den

bcstod i Folge et Ojenvidn'es Udsagn aJ en halvmaane-
formig Runddel af store Kampesten. 21 Alen i Om-

kreds. I Nlidten lazr en uhyr.e flad Sten af 5-6 Alens
1'vrermaal, og Nlellemrummet var brolagt rn,ed smaa

Sten. I)cnne Sl,cnsretning formenes at vrere seh,e 'fing-

t) Se Nationalmuseets Tegninger af Kirkens Portaler.

') De .;Eld. danske Ark. II B.



fi/terrehtin qer ott Karu'p,St tgtt.

slerlct. hvilket ogsaa lx's[vr'lics tlt'rr-etl. uI t'u galllnlr: I

l{crlevei fr.lrer forhi SlcrleI hen til l'<lr omtallc 'l'inglto.f.

I)esvlerre lller'<.lcI hcle strul<s otlclagt. og Stelrcnc

hortsprrengle.')
Stiftelsen besto<l Iil llefornurliortt'tr: l)lt11 L'137 ind-

drog Iiong Clrr-istian III Godset og lagcle clt'[ undtr
Silkelrorg [,en. \'cd <lentrc Lcilighed korn i ltvcrl liald
cn Del lrf dcns ^\rkiv til Silkt'borg Slo[. hvor' <lct ind-
lcmmerles i Lcncts -\rkiv og lllt'r' clplrcr'arel i den

,.Skuflarle II staudcr pal". IJrevttrtr er naturligvis

lrrbtc salvt'l sorrr slu rnitnge lrtttlre af sittttnre Slags lrl
l(lostcrtitlen: mcn tlen I:ot'tcgrttrlsc ovcr IJrevenes Intl-

holcl. sonr blcv f<rretagct og indtort i Lcnets Ilergn-

skab. ltaves. og tleunc Fortegttelsc udgnr nu deu vig-

ligste l(ilrlc til Stitte lsens og I'-gncns llisloric. r)

Det rcldste llrer. er fra 1414. og ud over tlctte 'I'ids-

punkt ltaves aldeles inlct skriftligt ottt Slexltt. I{an

flrrrr ikke Inrltryk rtl'. rtI Stil'lelsen ltar sitltltll inde

nrt:rl nreqet .lorrlegorls. I)cn kan slcl. iklit silllltl)tll-
ligue,s nred <le rigt' [ilostrtr t'utrtlt omltriug i I-andtlt.

l)e l'lestr: Indttr:gtcr hru' r'isI vir:rel de rnilde (iavt'r,

,,l,irrn., Gess. Ostc og I'-isk".:') sotn Pilegrimrnette tnt:ll-

bragte. I)og rnrra trtatt Itttske paa. tt vor Vidcn ,trt'

sttrkl. begrreuset. og a[, Stif telsens Oprindelse trr'

skiult i el. uigennemtrarngeligt I'Iorke. Ert l)el rtf Ar-

kivet forbler. nemlig i I)rltrslcns Yltt'gtl. tttcn rtdlaatt-

tes tit I{ag. Cbr. Flric:hsen. da han udu-be.idt{e 'sirr

Yilrorg Bvs Ileskrivelse; ntett det lrrrndte tilligernctl

Ilyen 1726. .,ellers liuntlc aclskillige .\ntikviteter og

l{eddelt af Gmd. (lhristen Kusk i Sangild.

Se ,tlld. danske Ark. II B.

Peder Srnid og Atzer Bonde.
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1S2 J. P, ll'antnten:

lorruodentlig nrange Stif'tclser- l'rlr rle krlholske 'lidcr

vlt'r'eI at opdage af samme."')
Dcn forst kenclte l'-orstatrrler' ftir' ..\'clt' Iirttc r\lter i

lialup" er IIr. ,\nders Niclsen. ogsaa kaldel Antlers

llunk. sorn nrevnes frarste Gang 118.1 i Anledning af

Llvggeriet ved l(irken.:) I)rt harr t:,letlc .lordegorls og

efterlorl sig r\rvinger. r'ar iurn io sil<l<crt il<ke Kirkerrs

I)r.iEst.

Han val t:n overrnarrde virksour og tilligc gitv,rniltl

I'[and, rlcr merl Kr.alt arlrcidede paa I(irkens Fuldfo-

relse og Godsets Udvid,else. I{an tnua tit'tt (l<lri oltt-

kring 1487, og tlen Itirkekloklie, sonr samnle Aiu' blcv

ophrcngl i Taarnel, oq som ganskc sikkert er bekostel

af ham selv, har maaske t:ors[e Gang ringel ovet' [t:ttts

Slor'. r)

Der skal ntt tnerldel,cs tt<lecI otti. ltvutl tler lorctogcs

paa Karup i3irketing i hatrs og i (lulr folgende f id. og

hvclrledes hun selv lrcr-igcdc ,,\'or I"r'ue" r; :

1483 pantsatte Lars IJraa til P:tlstrup el- Iloel i I(ntt-
strup. 'l'orning Sogn, til ,.Vor lrrue", og s{rnllltc Aar
gav .,Fru Giszell, sal. Offe 1'agesens llfterleverskt'. ct
lJoel i Perstrup'i) nrerl sin 'l'illiggencle og sonrlclig cL

Stykkcr endeels Skov til ,.Yor Frue i I(arup".
OIul' Somnrer til [iierndr-up6) tager 1161 og 1171

Luughevd paa lire (l'aar.tle i Iirrup ug Nr.rrregatrd i

') Hofmann: I.'undationer, III Tome, Pag.27.

) Ni Kirkehistoriske Samlinger, 4. R. 5. B.
' ') Den h:engbr nu i Bording Kirke og har Ug. I'ra Latin

oversatte smukke Indskrift: ,Anno 1487, Alpha og Omega,

Gud og Menneske, ..lErens Konge, .Iesus, Marias Ssn<.

') Se om disse Breve De reld. Danske Arkivregistaturer,
II B.

5_j Pederstrup v. Viborg.
'r) I,-ussingo i Aalum Sogn.
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Yallerbrek. som i Folge 'I'ingsvidne er hans rette Arve-

gods. Gaardene er Ve.stergaard, tl'er hebo,cs af P,edel'

,Jensen, ,Kielgaard, sorn ligger oston Kapellet, Skot-

gaard og Alskouffgaerd. s,om ligger sranclen Baekken t)

'og bemeldte Norregaartl.
I)isse Gaarde. ode og byggede, mageskifter hara

1486 med Hr. Anders Nielsen og faar som Vederlag 2

Gaarde i Hobjerg') og 1 i Illsborg. ,,hvilke Gaarde

var Hr. Anderses Gods, larend han blev Iiorstande,r'

i Karup."
Hr. Erik Eriksen Lovenbalk lil ,,Affuensberg" tager

1^1ti7 Lar.rghcvd paa .,Gaard og Gods Aarestrup", hvilt
kcrn han igen 148,1 tilshoder l.lr. ,\nders Nielsen" For-

strrnder for' \tr,rr lrr-re i l(aru1l. hvorpaa han og mange

..,f)andemrend" 1485 paa 'linge tilstod, at ommeldte

G.ods var kobt for Hr. Anderses egne Penge.

Efter at nu Hr. Anders paa Tinge har ladet ),gran.
ske" de Nlarkskrel. som ,,Sandemrend': have gjort paa

Aarestrup }fark, maa han have skrenket Godset fil
\:iborg Bispestol; thi 1486 forlener Bisp Niels ,,Gaard
rrg Gods Aarestrup" til Niels Andersen,3) hans agte

Born og Arvinger i 97 Aar" hvoreftet' Godset falder til-
I:age til Viborg ,,Biskopdom''.

7487 tilsksder Hr. Anders, Nielscn en Gaard i
I'aange a) til velbyrdige Mand Anders Munck til
Bradsgaard, og samnte Aar giver han til Jomfru
i\farias Alter i Kalup: Vestergaard, Kjelgaard, Skot-

gaard, Alskovgaard, I(arup Vandmolle, Over- og Ne-

tler Sangild. Byggestedel" l{aller samt Sangild \rand-

') Aarestrup Aa.
.:'?) Hojbjerg
,'t) Maaske Hr. Anders Nielsens Son.

') Tange.



llt4 J. P. lVantntett,:

Inollr: . lrvilhel" All"ergods hans t\rviugcr' 1189 paa 'I'iugr

,"rurr,olrlcr"' fra r,lcru oe t.ndclig 111)l uivt,r' tlcres ..Stur-
l.r,kkebrer"' paa.

lJcrntctl [orsvirrrltrr lL'. ,Urrkrs Niclserrr aI Saglcrr.

og hans l'.I'terfolger'. llr'. .lcns Ouszcn, tlt,r lillige rr"

Prrcst. [or'[stttter, hvor Ilr. -\rrtlels slap: 1189 lxrrl-
rtragcskifter han dcl l.icl'nI liggcndc I]ocl i.,l)cr-
slrup" I'or saa at kollc (iiial'den Kolvlirir,l ef []ltr-
nrcns Ilrikscn.

1-l8f) givr:r' trc Sltskertrlt': \it:ls \iclse n srtrrrl }lt'tlt,
og Karinnt' t\ielsdatlcr nogt,t -\llergotls til' .,Y,,r'

lirue". Og 1495 testaruenltrcr Il<llger Ilost,nkranrls
vetl sin l)<rd til ,,wor lirlil: i I(iuo1t en Ose ''.r)

Men Ifr'. .lens Otrszen cl l'or liengr sitlen grutct lil
-sine l;redrer; hatt Inait \'rtl-'e dtxl ornkrirtg vtd 1,190. I

hrrns 'fi<i hlcv Kirken fuldlr,rrt. og dcrtor landt han si,n

Grav inde i I(irken lige rnidt untlrr l(orsskir:r'ingerr.
Paa Gravcn blev lagt en srnuk San<lstr:u, og ollr denntr

meddeler',\nders Pallisen folgende:

.,I{idl paa kirkegulffue( Iigger ('n sk(rn glrrl'l'stt,rr

nred it urlhuggit billedc og dennc onrskkrifl: Ilit' .jirt'r:t
Johanues Avotris presb5rtt,r plovisorqucr istirrs lor:i

ltuuranissiurus obiit rno I)ornini 1180''.,,.) -\udrrrs
I)allisen ma,a irnidlertid hrrve lresl. Aarstall,el lorkcrl:
der staar sikkert 1490.')

1l1fi) regcredr cttrr visc liolstutrrler'. I{r. \iclt

') Kolvraagaard liggcr lige over lbr Kirken paa nrodstt
Side if Aaen i Haderup Sogfi.

?,t Dansh Magasin.
s) Her hviler Jens Ouszen, Prast og.F'orstander paa dette

Sted, en menneskekerlig, lard Mand, dsd Hemens Aar 1480.

') l)ansk Atlas har rigtignok samme Aarstal, men det er
jo ikke at undres over, da den kun har benvttet Antlel.s.



llften'etninger om Karup Sogn

Clausen. i hvis '[id Iiirkerl son] sagt fik sintr ltt'r-

lige Billedskrererarbejder af Poul fllr'.1).

1505 tilskodede IIr. Knud Michclscn ,.tle lluse trtli
Karup Gade han lod der bygge" tit \rqr Flue Altt't"

Maaske har han 'i'zeret liorstander'. En [rorstander lrc-

der Cletnmensen rtreYncs 1511.'3)

1525 var Hr. llourids Pot'lstltt I;brstancler. Ilan lod

ophrenge clen store I(irkclilokkc. som Kirktn etrdtttt

har i Behold. Den har flg. latinske Indskrift:

.,Anno Dornini nrillesimo qvingentesitno vicisistntr

rlvinto dominus matrritius pauli pr"ovisor huius loci. 3 
r

I)enne Klokke var l(irkens lx'tlste Pryd. tneu tlen

rcvnedc .desvrct't'e. da tnan 1912 r'ingetlc ovel' Fi"edc'

rik VIII. og er nu omstsbt. I)ens ,\faltnlouer havtle'

da lydl. ud over Ijgnen 387 Aar.

Mourids Poulsen kendes ogsaa fra Digtet om Perler'

Smid og Atzer Bonde. hvori hltn be'sk!'ldes for lle-

tlrageriet med Vor F-rues Billede:

,Da Karup-Rejsen blev nrindre gjort,

og Offeret var ikke hah' saa stort,
dOr fattedes alt paa Hr. Mourids Disk,

baade Lam og Gas og Ost og Fisk

Pallisens Optegnelser. Veme er det, at Nationalnruseet paa

sine Tegninger af Stenen ogsaa har 1480; men 'Iegneren har
jo sagtens i Forvejen kendt Aarstallet fra Dansk Atlas'
Imidlertid var det Bol, som Jens Ouszen mageskiftede 1489,

fsrst skeenket af Fru Giesele 1483. Han kan altsaa ikke

vare dsd 1480, men nok 1490. .Ieg forudsetter, at .Ieas

Ouszen og Johannes Avonis er samme Person. I)esverre
er Stenen saa havareret, at Gaaden sikkert ikke kan loses.

Stenen er nu indsat i den tilmurede Syddor.
r) Poul UIv, maaske Billedskareren selv?

'?),Kirkelige Samlinger.

') Herrens Aar 1525'var Hr. Mourids Poulsen Forstantler
paa dette Sted.

185
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Vor Frue Billed i Karup staar
grov han igennem Hoved og Haar,
og gjorde Hovedet indeni tomt,
der var et Hul baade stort og rornt.

Saa sste han l{ovedet fuld af Vantl,
og det saa sagte gennem Ojet rand,
og sagde: ,Vor Frue gr@der saare,
for ingen vil til Karup faare..')

Han er dog vist rrsli\,ldiq deri. thi dct har siden
t'ist sig. at Digtet er e[ Smrdeskrift, del ingenlunde
kan greltle for histolisli uiejlbarligt. Desuden er det
cn Efterligning af et tysk Digt med samme Indhold
fra den lille 81, Glinrmethal i 'I'hriringen.:)

1537 navnes dcn siclste liorstander, FIr. Soren. i
r\nledning af en Strid. lran paa Siif'telsens Yegne hav-
cle med Christen Sommer om en Gaard i Ungstrup,3)
lialdet Kirkegaard. sorn lrans Iiader, OIuf Sommer, i
Folge Forstanderens Paas[and, havde skanket Hospi-
talet. NIen Christen Sommer frernlagde i Retten tre
IJreve. forst et Sogncr,idne taget ved Ungstrup Kirkc,
dernrest et Tingsvidrre af Lysgaards Herredsting og

til sidst en Landstingsdonr lSldencle. ,)at samme Gaard

mt'tl sin Tilliggende var OIul' Sornurer tild,omt at have

i Yrerge og Forsvar ,og lade Kirken a) fange sin Skyld
og Rettighed deraf".5) Gaarden blev saa tildsmt Chli-
sten Sommer paa nrevnte Yilkaar.

Stiftelsen kaldes heri for forste og sidste Gang ,,Ho-
spitalet", Reformationen var jo indfort Aarct i For-

I1g,Ig1arnme Aar lrlev Stittelsen sonr sagt nectlagt.

') ,En Samtale mellem Peder Smid og Atzer Bonde.<

'2) Se forovrigt >Kirkehistoriske Samlinger., 5. R. B: IV.
s) Torning Sogn. Christen Sommer til Gierndrup,

') Karup Kirke.
u) Viborg Diplomatorium. Ungtrup ,Kirke blev nedbrudt

i lrlg. kgl. Befaling 1558.
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Egnens HJalpektlder ca. 150O. Karup By.

Narr man fra et ophoiet Sted, f. I'iks. Iiirkegaar-
tlen. sel ud over l')gnen, .saal'edts som rlen nu lit.Itr-
trrcder lor Beskuer.ens Blik: nogen og lrablr, afsve-

tlen og solbrren<lt. kun oplivet af det friske gnrnne

Gr:cstrcppe langs ,\aloLxrlle) rnell ellels med cn g<lld

oa- sandet .Iordbund. og adskilt fra atrtlre Ijgne vcrl

rnilevide Iledestrickninger. saa forstaur man ikke. at

rlen nopensinde kan have hatl rlogen Iletydning.
r IIcn sel rnan n<liere til. opdager ll1an, at Egnen

ikkc altid har sel saaledt's ud, og zrt rlcn har ejet an-

tirc Hjrclpekilder end nrt. I-Ier sklll strlig ntcvnes

Skovhrug. Rugavl og [Jrrerl l'ungst.
ller har engirng lrrcI Storskovl Skoveu ltar strakt

sig langs allc Aalobene og breclt sig rned alle Sicle-

rlalene langt ind i Herlerne.
, Minder' heronr et'<le r'*ldige'frrestarnrner, der slik-

]icl frem i Aaloben,e eller fincles i enhver Mose .<ier

parr Egnen.r)

' I stort' Haurrl:rl stikker endnu t'n ])el udgaaedo

-[rrcstubbe op af Lyngen. I Sognets nortllige Del fin-
rlt's Resterne aI en hel Skov. der bcstaar af Ilodskud
af lig. Asp, Lintl, Birl<, Vildn:bler og 'Ii{rrn, og hvis

Buntl hver Sornmer srrrvkker sig- med -\uemoner og

l -il liekonvaller.
l)csuden taler Navne paa Hoje. Gaarde og By€r som

..(iarnrnelhrndsbjerg", ..)lailund",,.llogelund",,,Hest-

1; 1471 navnes ,Allindskoufl.. Denne Skov har strakt sig

fra Aarestrupdalen til Halleraadalen. En Del af Heden her,
der. er bevokset med Egepurre, kaldes endnu Alskov.

,14tt5 blev der udstedt et Sognevidne i.Folge hvilket Be-

boerne i Aarestrup havde Ret til Rishug ved Haller Aa,

Ilcr lindes nu ikke et Tra. (Se ,Illd. danske Ark. II B.).



,1. P- l4ra.mmctt:

lrrnrl' ..1Iesscllrrnrl''. ..1'.gclrrrrrl''. ...\gcrslio\'" ()g ...\1-

sko'r,' lro.jlvrlI our l'-gnt,ns lilrdtrnrs Skovlig<lortt.

I Lar al' Skrlvene vokscrlc Ilugen l'ro<ligt. .lor-<lllurt-

dcn var ikke saa <adclagt al' Sanrlflrrgl sonr nrr. og tltrtr

var lxril (irrrutl u[ sin .Ia:r'trhed og Lethctl tnegcl netn-

mere at rlyrke med Ilatidens duurlige Rcrlskalx'r enti

tlc l-rakkede og lcrcdc Egne mod Ost.

Irgucn havde derfrlr [.lrlfolscl al' Ilrrg. og tlcnne Litl-

l'.orsel skafltrtlt VelsLtnd lil IIust' i rlt' glntkr (iairrtlt.

Dettc cr' ('ndnu i trlth'c liolks Iilindring. llrtn onl-
tales ogsuu af St. Blichcr, uAill' han ure<[ Henlllik paro

Osteregnen skriver: ,.1)en garnl(r Skik, lrt IJourlernr i,
de bedrc Ilgne kober Slr<lcrug i Sandegnen. ln'rrgirr\

endnu".')
Ijndelig har Orredfangslen i zeltlrt l'idor. vtrr.Lrt lre -

tydelig vtxl Karull. f)ette ses blandt illrdet ogsa:r clerrrl .

at Omegnens Herremrend har sal I)r'is pail at cjc Ii-
skega.arde her.r)

,Eldre Irolk paa Iigncn urindcs. hvorletits ^\aen i
deres l-Ingdom vrirt'rlcde aJ Orrr<lcr. siiir ln:.ln stuutlorrr

ikke vidste. hvad man skulde gorre vt-'tl durr. nrt,rr

spiste Iiisk til Fisk.3)

Om end Fiskeriet ikke er hell ubetydeligt. cr drt
dog aftaget strerkt, hvilket naturligvis har sin (irtrutl

deri, at Efterstrrebelsen v,ed Skive er strrkere:end for'-

hen, saa Orreden hindnes i at besog^e sinc gamlr Legr-
pladser Syd for I(arup.

I Folge et morsornt Follicsugn var der i grrnrltr [)agr,.

r) St. Blicher: rViborg Amts Beskrivelsen.

") Saaledes havde Peder Eriksen Lsvenbalk til Vindeslev.
gaard !190 to Fiskegaarde ved Karup. (Se ,Eld. danske Ark
rr .B.).

'3) Meddelt mig af ,l)en gamle Sjaellander" i Kolvraa.



Efterretninger om, Karup Sogtt,

,en Herrenrand, som satte et Stigbord i Aaen for t[
hindre Fisken i at gaa opad; men da han en Nat be-

sogte Stigbordet, stod der cn Skikkelse midt ude i
Aaen og fangede F'isken. eflerhaanden som den kom

ind fra Fjorden, og hev dem over Stigbordet. Da han

i det samme fik fat i en lille korthalet Omed, udtrrd
han:

.,Skond d:a aa go, Stumphaal ! do skal til Kaar,op

lil Gill i Nlaarn".1)

Men denne venlige Skikkelse findes ikke mere.

Karup laa i aldre'fider til trods for sine vilde Om.

givelser af Skov og Hede, Mose og Eng alligevel vcd

en Alfarvej. Den gamle Landstingsvej til Viborg forte

nemlig lige norden om I(irken, og der fandtes et Her-

berge i Byen.

Aaddlen var i hine Tider vanskelig at komme over

paa Grund af de store Mosestrreknin5ler, der fandles

og endnu findes paa begge Sider af Aaen. Men lidt
nordvest for Kirken gaar Agenlandet paa begge Sidcr
helt ned til'Aaen, og her har Overfarten fundet Sted.

Man sel endnu Ksrestedet i Aaen og de mange Vej-

spor, der slynger sig som Baand rnod Sydvest og

Nordsst.
Det er derfor ikke usandsynligt, hvad der meddeles,

at Karup i reldre Tider har vrret en betydelig By,

om end ikke Kobstad. Ellers kunde der vel ikke, efter
gamle Folks Beretninger, var.e fundet Levninger af
Stenbroer, Gulve, Krelder,e o. s. v., ikke alene und,er

Huse, Gaarde og Haver, men ,endogsaa langt ude paa
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) E.T. Kristensen: Jydske Folkeminder III.
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NIarken.l) I)esutlen fintl,cs IJvcru piut gamltr I-andk<lrt

altitl afsal som en storre I3y.,)

Byen har hafl t'rr langstr:rkI liorm og har liggel llaa
begge Sider af Aarcstnll) r\1. flun kan spore to (ia-

der, der fra Iiirkcn har Ile lniug rnod Ost. i

Af dc fra det 15de ;\arhuntlrrrle nrer'trte Bygninger'

og Gaarde bernarkes folgcnde:

.,Vor Frue Kirke". Nord lbr dennc ,.I{osllitalct'.
Sycl for ..Karupgaard".

.,Kaiup \Iandnrollc". l,lellen de'ntre og I(ilkcn:

,,Kielgaartl" og ,.St. li:u'cns l(lrpcl".
Sycl for ,\aen: ,,Skotgaar'.cl" r-rg ,..'\lskovgalrrtl". I

hver sin Entle aI l]y,g,.t ' . Osterg-aard" og ,.V'estcr-
gaard".

Desuden nftvnes lL87 ..1)e B5'ggesteder paa Iillrtrlr
Gade" og 1558: ,,1)e smaa Boliger i I3yen".

At Byen endnu en 'lid lrt'varede sit gamle ll-r' sonr

Samlingsplads, ses deraf, at det store Kildcmarkerl,
som fra gammel Tid havde vreret afholdt her,omkring
St. Valborgdag. forts:rttcs til langt ned i Tiden cfter'

Reformationen.

Her kunde. komme stort' liolk l"il Stedc. Saaledes

udstedtr de iydsko Iligsraatler herfra 4. Ma.i 1533 en

Skrivelse til alle J.vllan<ls lnrlbl'ggcrc i Anledning af

Frederik I.s Dod.3)

r) Hofman: ,Fundationer". Her sigtes vist til en mrer-
kelig Plads just der, hvor Yejen bojer ned mod Korestedet.
Her findes tydelige Spor af en Bygning fra Midrlelalderen.

) 1900 bestod Byen af 9 lyngtakte Vaaninger.
3) Se herom Kirkehist. Saml. II Bind S.28-29, 3tt. Iovrigt

ser det ud til som om Kongen har haft Ret til Ga:steri i
Karup. I hvert Fald udgik der 1549 Brev til Lensmand,



Eftemehtinger om Karup Sogn.

Nlerr I(arup Glanstid var dog l'orl)i. Skovcne vrrr

odelagte ,,vod Ild og Oksehug" under de mans-e

Hrergninger, som Jylland saa ofte har maattet udstaa.

Lyngen og Alen bredte sig. Stimartl ng Ltlveflokke
gjorde Vejene usikre. Da groede rler Mos over den
gamle Bys Historie; kun den mark'elige Ruin af en

Kirke stod som et talend,e Yidnesbyrcl om andre
'I'ider.

Nu er der ved at vokse en ny B1, frem, og Hed,cn

har faaet en ukendt Vardi i vore Dage. Hvem vid,
rnaaske kan den gamle St. Marie Kirke atter r-ejse sig

af sit Grus.
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Frands Bilde paa
Maj. Hofsinder en
rrr B.).

Silkeborg, at han skulde underholde kgl.
Nat af ,Gjesteriet i Karupo. (Tegnelser


