
Kort om landsbyen Vesterbølle  
Vesterbølle er en gammel landsby beliggende i et område, som har væ-
ret beboet siden oldtiden. Umiddelbart vest for byen er der fundet en 
boplads fra jernalderen. Egnen rummer mange gravhøje fra bronzeal-
deren, og der er fundet mange flinteredskaber i området. 
Selve landsbyen er beliggende på kanten af en engstrækning med mar-
kerne mod nord og engene mod syd. Engområdet er en del af det store 
Lerkenfeldt Åsystem, der i fortiden var en lavvandet fjordarm i Lim-
fjorden. 
Gårdene i Vesterbølle var oprindelig fæstegårde under Lerkenfeldt og 
blev solgt som selvejerbrug i perioden fra 1815-1844. Det skete på, 
hvad man kaldte ”lempelige betingelser”, hvilket indebar, at de nye 
selvstændige gårdmænd skulle gøre en reduceret form for hoveri, så 
længe Lerkenfeldts ejer Mathias Kjeldsen eller hans hustru Mette 
Kjeldsen levede. Mathias Kjeldsen døde i 1880 og Mette Kjeldsen 
først i 1896. Det resulterede i, at klausulen gjaldt i 52 år. Det var de 
sidste hovbønder i dansk landbrug, der blev frie, og det er kun 120 år 
siden. 
I 2003 blev Vesterbølle af det daværende Viborg Amt udpeget som 
”kulturhistorisk bevaringsværdig landsby”. Begrundelsen var bl.a., at 
kun 5 af byens oprindelige 15 gårdanlæg var flyttet uden for landsby-
en. Tilsammen giver det snoede vejforløb og gårdenes placering et 
sjældent billede af en gammeldags landsbystruktur. 
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VESTERBØLLE  
KIRKE 

 

Den store landsbykirke med tilnavnet ”Himmerlands Domkirke” er 
højt beliggende midt i byen og ses på lang afstand, uanset om man 
kommer fra nord, syd, øst eller vest. 
Kirken er overvejende opført i granitkvadre. I alt ca. 1.100 stk. er der 
medgået til bygningsværket. De ældste dele, skibet og koret, er bygget 
sidst i 1100-tallet som så mange andre landsbykirker. Omkring 1550 
opførtes tårnet, lidt senere blev koret forlænget og et apsis blev tilbyg-
get mod øst. Våbenhuset er sandsynligvis bygget omkring 1650, men 
der findes ingen sikker tidsfæstelse. 



Klokketårn 
I tårnet hænger to klokker: Den 
gamle fra 1420 er støbt af Nicolaus 
den Gamle og siges at have inspire-
ret Carl Chr. Nicolaj Balle, der 
komponerede melodien til ”Det ki-
mer nu til julefest”. Balle var sog-
nepræst i Vesterbølle fra 1845-
1854. Herfra stammer inskriptionen 
”Det kimer for den høje gæst” på 
den nye klokke, som blev ophængt 
i 2008, bl.a. efter en privat donation 
fra Thomas Elkjær, Aars, samt med 
støtte fra A.P. Møllers Fond. Denne 
klokke lyder til daglig, men ved 
højtider og særlige lejligheder rin-
ges der med begge klokker. 

Kirkerum 
Tilhørsforholdet til den nærliggen-
de herregård Lerkenfeldt har helt 
sikkert  påvirket kirkebygningen og  
indretningen gennem de sidste 500 
år. I 1566 fik rigsråd Jørgen Lykke 
(ejer af Lerkenfeldt eller Bonderup, 
som den hed på det tidspunkt) tilla-
delse til at nedrive den nærliggende 
Svingelbjerg kirke. En af betingel-
serne var, at de materialer, der kun-
ne genanvendes, skulle bruges på 
Vesterbølle kirke, men en del endte 
vist på Lerkenfeldt! 

Når man træder ind i kirkerummet, 
bemærkes mod vest det store jern-
gitter ind til tårnhvælvingen. 
Her står to store marmorsarkofager 
indeholdende de jordiske rester af 
Wulff Casper von Lüttichau (ejer af 
Lerkenfeldt 1744-1765) og hustru 
Lucia Magdalene Ochsen. Under 
tårnkammeret er der et rum, der 
oprindelig anvendtes til gravkælder. 
Rummet blev ryddet i 1878, hvor 
kisterne nedsattes på kirkegården, 
og derefter indrettet til fyrkælder. 
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Der blev anlagt nye og mere handi-
capvenlige stier med nye lamper, så 
adgangsforholdene er mere tidssva-
rende. En del gamle træer blev fæl-
det og erstattet med nye, så indtryk-
ket nu er mere lyst og åbent.  
 

Ved de to indgange til kirkegården 
blev der monteret nye låger, lige-
som trappe og belægning på op-
kørslen blev fornyet.  

De mange gravsten fra sløjfede 
gravsteder havde i mange år ført en 
lidt tilbagetrukket tilværelse langs 
kirkegårdsdiget mod nord. Disse er 
nu i stedet placeret i klynger rundt 
omkring på kirkegården. 
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Ikon 
I forbindelse med en udstilling i 
kirken af ikoner udført af Alice 
Skals, Farsø ville menighedsrådet 
gerne købe én. Valget faldt på en 
lille, men meget smuk og lidt ual-
mindelig ikon. Ikonen hænger i bu-
en mellem koret og skibet på højre 
side ved trappen til prædikestolen. 
Den virker næsten ”luthersk” i mo-
tivet: Her er hverken Jomfru Maria 
eller helgener, men kun Kristus’ 
tornekronede ansigt. Det er usæd-
vanligt - og det skyldes, at det er et 
udsnit af en større ikon med hele 
Kristusfiguren. Den er græsk og 
motivet hedder ”Brudgommen” 
Billedet af Kristus som brudgom-
men og kirken som bruden er meget 
gammelt, og meningen er selvføl-
gelig at understrege, hvordan Kri-
stus gav sit liv af kærlighed til ver-
den. Udgiften til ikonen blev dæk-
ket af en pengegave til kirken fra 
Nora Eriksen og Elin Byrialsen. 

Kirkegård 
Da der efterhånden var en hel del 
tomme gravpladser, og da der var et 
stort behov for fornyelse af eksiste-
rende hække, blev hele kirkegården 
renoveret i efteråret 2014. Mange 
gravpladser blev sløjfet. Nogle blev 
omlagt til plæne, andre beplantet.  
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Pulpitur 
Det indvendige af kirken domineres 
i høj grad af pulpituret langs nord-
væggen. Det blev lavet omkring 
1760 af Wulff Casper von Lütti-
chau, og ”herskabslogen” bærer da 
også våbenskjold for Lüttichau og 
hustru.  

Loft 
Loftet i skibet og koret består af 
stjernehvælv med mange hjælperib-
ber, men oprindelig har der været 
bjælkeloft. I 2014 gennemgik loftet 
en større renovering, idet der oven 
over hvælvingerne blev monteret 
wirer for at forstærke konstruktio-
nen, da der efterhånden var opstået 
revnedannelser i loftet. Efterfølgen-
de blev hele kirken kalket indven-
dig. 

Der er 3 store lysekroner i skibet. 
De 2 er malmkroner fra 1600-tallet, 
den sidste er fra 1930. 
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Døbefont 
Døbefonten af granit er det ældste 
inventar og sikkert ligeså gammel 
som kirken. På fonten er der relief-
fer af 2 par løver med fælles hove-
der. Dåbsfadet er fra Sydtyskland 
og fremstillet omkring 1575, moti-
vet er bebudelsen. 
Under døbefonden i koret er Kir-
sten Rosenørn begravet. Hun døde 
1694 og var gift med Peder Lerche. 
Han ejede Lerkenfeldt fra 1681 til 
sin død i 1699 og ændrede gårdens 
navn fra Bonderup til Lerkenfeldt. 

 

Prædikestol 
Prædikestolen er fra 1632, men den 
nuværende bemaling er fra 1703. 
På stolen findes flg. inskription ”Så 
elskede Gud verden, at han gav sin 
enbårne søn på det at alle de som 
tror på ham ikke skal fortab- (Johs. 
3,16). ”Gud er vor tillid og styrke 
hjælper i stor nød” (Salme 46). På 
opgangspanelet findes 2 malerier 
med symbolsk karakter: Prudentia 
(med spejl) skal symbolisere klog-
skab og visdom. Iustitia (med vægt 
og sværd) skal symbolisere retfær-
dighed. Derudover findes symbo-
lerne for de fire evangelister: En 
engel:Mattæus, en løve:Markus, en 
okse:Lukas, en ørn: Johannes. 
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Altertavle 
Altertavlen er fra 1591. Den er 
fremstillet af egetræ og måler 348 x 
330 cm. Tavlen er et højrenæssan-
cearbejde (1580-1610). Højrenæs-
sancealtrene er karakteriseret ved 
en arkitektonisk opbygning med 
vandret etageinddeling, lodret delt 
op af søjler. Foroven er der en op-
sats, forneden et postament og til 
siderne er sidevingerne.  

Tavlens farver er fra 1703. De blev 
genopfrisket i 1924, hvor både al-
tertavlen og prædikestol blev re-
staureret. De oprindelige malerier, 
som stadig pryder altertavlen fore-
stiller nadveren, korsfæstelsen og 
opstandelsen. 

Alterbord 
Alterbordet er opført i munkesten 
og dækket med et foldeværkspanel 
fra omkring 1575. Efter restaurerin-
gen af hvælvingerne og kalkning af 
kirkerummet blev man opmærksom 
på, at alterbordet kunne fortjene en 
ny alterdug. Kanter er kniplet af  
Ester Nielsen og monteringen er 
foregået i et samarbejde mellem 
flere af sognets flittige hænder. 
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