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Kloster og kirke 
 
 

Munkene i Veng 
Af Erna Bachmann 

 

Øm Kloster Krønike (Exordium Carae Insulae) er et af vore vigtigste vidnesbyrd 

om Veng Kloster og Veng kirkes grundlæggelse og tilblivelse. Krøniken er ned-

skrevet mellem 1207 og 1216, efter at munkene for længst har forladt Veng. Den 

munk, der fører pennen, sender lyskegler 

ind i det mørke, som ruger ikke alene over 

klostrenes historie, men også over vores 

lokale historie i Veng sogn i tiden efter det 

første årtusindskifte. Munken beretter om 

intriger, mord og magtkampe, om fromme 

mænd og intrigante kvinder, om konger 

og biskopper og om pavelige for-

ordninger. Tiden dengang og nu lader sig 

dårligt sammenligne, men menneskene 

har ikke forandret sig meget. De samme 

forhold, som beskrives i Øm Kloster Krø-

nike, kan vi læse om i vores daglige avis. 

I tidens løb er der skrevet utroligt me-

get om munkene i Veng og om Veng kir-

ke. Det største problem har været at væl-

ge, hvem der skal være talerør for munke 

og kirke. De to ting hænger uvægerligt 

sammen, i hvert fald i de første århundre-

der frem til 1536 – reformationen. Provst 

Halvor Bundgård gør det seriøst og for-

nemt i sin bog om Venge sogn og Venge 

kirke. Vi har derfor valgt at gengive hans 

historie om kirken i uredigeret form, dog 

tilføjet nye billeder samt de ændringer, 

som er sket siden 1980.  

Historien om munkene har vi i redak-

tionen imidlertid valgt en anden pennefø-

rer til, nemlig forfatteren til artiklerne i Sognet nr. 88, 89 og 90 fra 2002, Bo Gre-

gersen, tidligere museumsinspektør ved Øm Kloster. Bo Gregersen har ved person-

lige træf i kirken holdt foredrag om munkene og deres historie.  

 
 

En skrivende munk og en bogmaler 

ved arbejdet i klostrets scriptorium. 

Illustration fra Reiner mønsterbog, en 

håndbog til brug ved bogproduktion 

Cisterciencerklostret Rein i Østrig ca. 

1220. 

 

Billedet er hentet fra Øm Kloster 

Krønike 1987 s. 77 
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Veng kloster 
Af Bo Gregersen 

Engelske benediktinere, franske cisterciensere og kampen om jorden 
i det midtjyske 

Den kristne katolske middelalder begynder for Danmarks vedkommende i 900-

tallet, men i Sydeuropa havde den kristne tro været udbredt siden 400-tallet. Mun-

kevæsenet er næsten lige så gammelt som kristendommen, men det var først i 500-

tallet de egentlige munkeregler blev nedskrevet. 

Munke bragte den kristne tro til Danmark, der i 900-tallet var en missionsmark 

under ærkebispesædet i Hamborg-Bremen. Den første, der forsøgte sig, var bene-

diktineren Ansgar, der omkring midten af 800-tallet forsøgte at grundlægge kirker i 

Slesvig og Ribe. Arbejdet var ikke specielt succesfuldt, men ca. 100 år efter kom 

endnu en munk, nemlig Poppo, til landet og omvendte Harald Blåtand, der ifølge 

indskriften på Jellingestenen vandt sig alt Danmark og Norge og gjorde danerne 

kristne. De to byer (Slesvig og Ribe) blev senere centre for den kristne kirke, idet 

de begge blev ophøjet til bispesæder. Munkevæsnet var altså med fra begyndelsen 

af den kristne periode i Danmark, og det er muligt, men langt fra sikkert, at der 

allerede omkring år 1000 blev grundlagt klostre bl.a. i Seem nær Ribe og i Slesvig 

ved Skt. Michael. 

Nordens ældst bevarede klosterkirke 

Veng kirke, Nordens ældst bevarede klosterkirke, blev sandsynligvis opført, da en 

gruppe benediktinermunke på et eller andet tidspunkt i 1000-tallet kom til det midt-

jyske område. Intet andet bygningsværk fra Norden har samme udformning, hvilket 

gør bygningen bemærkelsesværdig. I Øm Kloster Krønike fra 1200-tallet, der inde-

holder den første omtale af klostret, oplyses, at klostret primært blev grundlagt af 

den danske konge, men dog med godkendelse af den udvalgte biskop i Århus. Kil-

derne for Veng Kloster er derfor særdeles spinkle. I klosterkrøniken, hvis afsnit om 

Veng og rejsen til Øm er skrevet 1207-1216, står der om Veng Kloster og Valde-

mar den Store, at ”Veng Kloster, som dine forgængere har grundet til deres sjæles 

frelse og udstyret med vidtstrakte og store ejendomme.” 

Det er derfor interessant at forsøge at finde frem til hvilken konge, der stod bag 

grundlæggelsen, og hvornår den foregik. Det skal dog pointeres, at det ikke er sik-

kert, men dog sandsynligt, at grundlæggelsen af klostret og den nuværende kirke er 

samtidig. Veng kirke har været genstand for mange videnskabelige studier siden 

1864. For det meste har det været arkitekter, kunsthistorikere og i de senere år mid-

delalderarkæologer, der har undersøgt kirken, mens meget få historikere har analy-

seret situationen omkring kirken og klostret. 

Den enskibede kirke er bygget i én omgang af frådsten i fuldmur i en bredde på 

1,20 m. Det betyder, at hvert skifte i muren er massivt, modsat en kassemur. Fråd-

sten, der også kaldes kildekalk, er et af de ældste materialer, man brugte i stenkir-

kebyggeriet. De ældste kirker i Lund, Roskilde, Odense og Århus er bygget i dette 
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materiale, der består af kalk, der aflejres ved kildevæld. Når frådstenen er våd, er 

den også blød og kan saves eller tilhugges til byggesten. Normalt bygges middelal-

derlige kirker fra øst mod vest, men Veng kirke er bygget nedefra og op samtidig i 

hele kirkens grundplan, hvilket er specielt. (Red.:læs mere om kildekalk under 

Halvor Bundgårds beskrivelse af Veng Kirke). 

Oprindelig havde kirken flade lofter uden hvælv, hvilket var almindeligt i den 

tidlige middelalder. Desuden var hele kirken malet indvendigt med kraftige gule, 

blå og røde farver, hvilket – sammen med de små rundbuede romanske vinduer – 

gav en kraftig mystisk og mørk virkning. Denne virkning forstærkedes af det lille 

smukt udformede østvindue, der sendte en lyskegle på langs af hele kirken fra det 

guddommelige verdenshjørne. (Red.: Dette vindue blev tilmuret formentlig i 1400-

tallet, men er netop i 2005 genåbnet, så den renhed og det lys, der oprindeligt kom 

ind i kirken, er genskabt). 

På grund af det flade loft var sidebygningerne i to etager – og i starten uden 

tårn over det søndre, men i stedet med et monumentalt vestværk kronet med et tårn. 

Normalt er et sådant vestværk karakteristisk for stormandskirker, idet der i andet 

stokværk var et herskabspulpitur med direkte udsyn til altret hen over menigheden. 

Tårnet blev reduceret i højden i middelalderen, hvilket har givet anledning til spe-

kulationer om cisterciensernes medvirken til dette. Der var i cistercienserordenen 

strenge krav til klostrenes bygninger, der hverken måtte indeholde tårne eller ap-

sider. Benediktinernes kirke må derfor have virket helt forkert på de tilrejsende cis-

terciensere, men de var dog pragmatiske folk og har næppe revet tårnet ned. Det er 

snarere sket i sammenhæng med den større ombygning, kirken var ude for i slut-

ningen af middelalderen, hvor også hvælvene blev indsat. I tårnrummet har der 

sandsynligvis stået et kapel, der bestyrker tanken om et herskabeligt anlæg i mindst 

fire etager. Adgangen til vestværket var ad en vindeltrappe helt i vest, og der var 

ikke adgang til selve skibet fra denne retning. Sådanne vestværk ses i andre mid-

delalderkirker som f.eks. hvideslægtens kirke i Fjenneslev på Sjælland, Hee kirke 

ved Ringkøbing og Voldby ved Grenå. Selv i Karl den Stores kirke i Aachen fra ca. 

800, findes der et vestværk, hvorfra kejseren har kunnet følge gudstjenesten. Karl 

havde ifølge nogle forskere hentet ideen fra Konstantinobel, hvor kejserinderne 

havde deres sæde i sådanne vestværk, fordi de som kvinder ikke måtte følge guds-

tjenesten fra selve skibet. Korsarmene eller sidebygningerne har haft samme op-

bygning som vestværket med åbninger til skibet. 

Selve grundplanen findes ikke tilsvarende andre steder, men det er mest på 

grund af den enskibede udformning. Havde Veng kirke haft sideskibe, ville der 

have været flere paralleller både fra det engelske område og fra Kontinentaleuropa, 

og stort set alle fra kongelige klostre. 

De flotte murdekorationer udvendigt sidder for det meste i øst, hvor de hellig-

ste områder var beliggende i koret og apsiderne. Indvendigt i den usædvanligt dybe 

hovedapsis har siddet en stor Majestas Domini (Den tronende Kristus), der symbo-

liserer paradis i øst. Den dybe apsis ses efterlignet i Tulstrup kirke ikke langt fra 

Veng, der også er bygget i frådsten. 
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Hvem grundlagde Veng Kloster og hvornår? 

Den bevarede klosterkirke, der viser engelske stiltræk, daterer sig overordnet til pe-

rioden mellem 1036 og 1165, en periode på ca. 130 år. Dog må man gøre sig klart, 

at byggeriet har taget adskillige år, måske endda årtier, og det kan derfor ikke lade 

sig gøre endeligt præcist at fastslå tidspunktet for kirkens færdiggørelse. 

Det første år (1036) er slutåret på en årringsserie fra et bjælkestykke udtaget fra 

klosterkirkens kor. Bjælken sad i korets østgavl og havde 97 årringe. Den var til-

hugget, og derfor skal der lægges et antal år til for at få træets fældning. Man har 

vel forsøgt at hugge så lidt som muligt væk, og derfor er træet ikke fældet mange år 

efter 1036. Havde man fundet et stykke originalt træ med bark, kunne man sige 

med sikkerhed, hvornår det var fældet med seks måneders præcision, men det gjor-

de man ikke. Under alle omstændigheder skal man dog være varsom med disse da-

teringer, idet træet kan være genbrug og dermed ældre. Ved dendrokronologiske 

dateringer er det ikke bygningsværket eller genstande man daterer, det er fæld-

ningstidspunktet, der er anvendt. 

Klosterkrøniken giver os et andet årstal, da klostret i 1165 ”både åndeligt og 

timeligt var gået i forfald”. Man kan derfor antage, at klostret på dette tidspunkt har 

virket i flere generationer. For at grundlægge et kloster skal der være 13 personer 

til stede, 12 munke og en abbed. Disse må være døde eller udtrådt af klostret i 

1165, da der på dette tidspunkt kun er tre personer tilbage. 

Klostret er derfor sandsynligvis grundlagt af en af de følgende fem konger: 

 

Svend Estridsen 1047-1074 

Harald Hen  1074-1080 

Knud den Hellige 1080-1086 

Oluf Hunger 1086-1095 

Erik Ejegod 1095-1103 

 

Disse var én og samme slægt, da Harald, Knud, Oluf og Erik alle var Svend Es-

tridsens sønner. Men hvem? 

Man kunne med god ret hævde, at Svend Estridsen ville være den oplagte kan-

didat, det mente i hvert fald Ejler Haugsten i 1937. Omkring 1060 reorganiserede 

han (Svend Estridsen) hele den danske kirkelige organisation og gav den den struk-

tur, der i det store og hele gjaldt resten af middelalderen. Området blev delt i otte 

stifter: Slesvig, Ribe, Århus, Viborg, Vendsyssel, Fyn, Roskilde og Lund. I en dø-

debog fra Lund står Svend beskrevet som ”den allerkristeligste konge, som gen-

nemførte, at Danmark deltes i otte bispedømmer. Det var ham, der begyndte at 

bygge kirken i Dalby”. Denne kirke i Dalby, der ligger i Skåne, blev sandsynligvis 

kort tid efter af biskop Egino af Lund omdannet til et augustinerlignende kloster, 

formodentlig efter Svends accept eller direkte støtte. Er Svend Estridsen manden 

bag Veng kloster, var det dog sandsynligvis ikke stenkirken, munkene flyttede ind i 

i første omgang. Der findes nemlig kun  ganske få stenkirker fra perioden før 1100. 

Den første stenkirke, der omtales, er Svends moders kirke i Roskilde. Her opførte 

hun en stenkirke til sin mand omkring 1035 af frådsten, som er det samme mate-
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riale, Veng kirke er bygget af. Denne kirke står dog alene, og det er derfor vanske-

ligt at henføre Veng kirke og klostergrundlæggelsen til Svends regeringsperiode 

(1047-1074). Alderen på andre større frådstenskirkebyggerier som de første dom-

kirker i Århus og Lund er omdiskuteret, og sættes af nogle til 1060 samtidig med 

stiftsorganiseringen og af andre til 1070-1100. Desuden er der kun svage spor af 

andre klostre i denne periode, og dette bestyrker også tanken om, at det ikke var 

Svend, der grundlagde Veng kloster. 

Svend sørgede godt for sine sønner. Ifølge benediktinermunken Ælnord, der 

skrev Knud den Helliges helgenvita, blev nogle af dem sat til studier af den gud-

dommelige videnskab, det vil sige teologi, mens andre blev overdraget til opdra-

gelse hos verdslige stormænd. Nogle af sønnerne var derfor bekendt med kloster-

væsnet, idet det sandsynligvis var i klostrene, de studerede. Det er derfor muligvis i 

denne gruppe af personer, vi skal finde Veng klosters grundlægger. 

Den første til at efterfølge sin fader var Harald Hen. Hans tilnavn betyder den 

bløde eller den milde, og han bliver i kilderne rost for sin kærlighed til religionen. 

Han kunne være klostergrundlægger, men vi kender ingen sådanne aktiviteter i 

hans regeringsperiode. Derimod var han særdeles aktiv på det økonomiske område, 

idet han fik gennemført en møntreform efter europæisk forbillede, der sikrede kon-

gen monopol på udstedelse af mønter. Perioden var desuden præget af konflikter 

mellem paven og den tysk-romerske kejser, og disse problemer må også have taget 

meget af Haralds tid. Det var derfor sandsynligvis ikke i Harald Héns kun fireårige 

periode som konge, Veng kloster blev grundlagt. 

Knud den Hellige, der efterfulgte Harald Hen, fik ikke sit tilnavn, fordi han var 

en specielt hellig mand, da han levede, men derimod fordi han blev myrdet foran 

højaltret i Skt. Albani kirke i Odense. Han døde en martyrs død og kunne derfor 

blive kanoniseret og få tilnavnet den Hellige. De forbindelser, Knud havde, var pri-

mært rettet mod Kontinentaleuropa, og især var forbindelserne til Flandern stærke. 

Kongen hentede således sin dronning Adele i dette område, og nyere forskning har 

vist, at hans regeringsperiode bør anskues i europæisk sammenhæng, ikke kun 

dansk. 

Knud den Hellige opgav den erobringspolitik, tidligere konger havde ført i det 

engelske område, og kunne derfor som tegn på sin gode vilje stå bag grundlæggel-

sen af klostret i Veng. Klosterkirken har visse engelske stiltræk, og det er derfor 

sandsynligt, at de munke, der var med til grundlæggelsen, kom fra dette område, 

hvis kirken og grundlæggelsen er samtidig. Om Knud den Hellige var den konge-

lige donator er vanskeligt at afgøre. På den ene side havde han ikke primært forbin-

delser til det engelske område, på den anden side kunne han være manden bag på 

grund af de forbedrede forbindelser til England. En kilde vil dog lade os ane, at 

Knud havde tætte forbindelser til kirken. I 1085 udstedte han et gavebrev til dom-

kirken i Lund. Gavebrevet er det ældste nordiske privilegium, hvis ordlyd er beva-

ret, og det vidner om en tæt forbindelse mellem Knud og kirken, især da tre biskop-

per bevidner diplomet. Gaven gives til Lundekirken, fordi kirken endnu ikke er 

færdig på tidspunktet for donationen. Knud kunne altså være manden bag Veng 

kloster. 
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Efter mordet på Knud blev Oluf Hunger konge. Hele dennes regeringsperiode 

var præget af ustabilitet og hungersnød, så det er ikke sandsynligt, at klostrets 

grundlæggelse skal findes i denne periode. Det kunne dog indvendes, at der netop i 

en sådan periode var grund til at grundlægge klostre, da landets ulykker kunne af-

hjælpes ved fromme gaver som oprettelse af klostre.  

Benediktinerne – den engelske forbindelse 

Det er derfor blevet foreslået, at der var under Oluf Hunger, de første kontakter til 

det engelske kloster Evesham i Mercia blev taget. Det var fra Evesham, munke 

kom  for at grundlægge benediktinerklostret Skt. Knud i Odense. Denne grundlæg-

gelse i Odense fra ca. 1095 er særdeles godt kendt på grund af den såkaldte Oden-

selitteratur, der blev skrevet i årene omkring og kort tid efter 1100. Det er ikke den 

første klostergrundlæggelse i Danmark, men den første vi kender i detaljer. Nyere 

forskning har vist, at der i 1095 var benediktinske klostre grundlagt med inspiration 

fra Kontinentaleuropa i Lund, Roskilde, Slesvig og Ribe stifter, uden vi dog kan 

sige præcis hvornår, de er grundlagt. Men hvad med Århus stift, hvor Veng ligger? 

Når nu Odense stift fik et benediktinerkloster, var det vel naturligt, at Århus stift 

også fik et. 

Munkene i Odense og Evesham indgik i fælles aftaler omkring memoriemes-

ser, og munkene kunne frit flytte fra det ene kloster til det andet. Desuden blev det 

bestemt, at prioren i Odense skulle vælges af munkene i Evesham. Forbindelsen 

mellem Odense og det engelske område var god allerede fra den først kendte Oden-

sebiskop Reginbert, der kom fra dette område omkring 1020. Erik Ejegod, der ef-

terfulgte Oluf Hunger, indkaldte disse munke til Odense for at oprette et kloster 

ved den nyopførte domkirke, der indeholdt de hellige ben fra Knud den Hellige 

(kongens rester ses i øvrigt stadig i Odense Domkirke). Samtidig skrives i diverse 

krøniker om Erik, at han grundlagde fem monasteria, det vil sige klostre, og Veng 

kunne være et af disse. Det er derfor nærliggende at sammenligne disse to grund-

læggelser i Veng og Odense og henføre dem til samme periode. Erik Ejegod var 

kendt som en from mand, der støttede kirken og klostrene, og som både rejste på 

pilgrimsvandring og tog på korstog. Fra starten var det dog klart, at klostret i 

Odense var styret af Knud, og munkene kunne ikke leve et fuldstændigt isoleret og 

selvstændigt liv, som de burde. Både kongemagten og biskoppen i Odense ønskede 

indflydelse over klostret, og da det var beliggende i byen, kunne munkene ikke 

opnå den påkrævede ensomhed. Der har derfor været fremsat tanker om en even-

tuel splid blandt de engelske munke, der gjorde, at en gruppe ønskede et mere selv-

stændigt og isoleret kloster og derfor grundlagde Veng. Måske endda som en dat-

terstiftelse fra Skt. Knuds Kloster i Odense, som allerede Vilhelm Lorentzen fore-

slog i 1933. 

Tre andre argumenter for forbindelsen mellem grundlæggelsen i Odense og 

Veng skal omtales. For det første har flere forskere hævdet, at der findes kirker i 

England, der viser stiltræk som dem i Veng. En af disse kirker er Deerhust, som 

ligger meget tæt på Evesham, hvor munkene i Odense kom fra. En grundplan fra 
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Skt. Per Kirke ved Sigtuna i Sverige er også meget lig Veng, og svenske forskere 

har godtgjort, at den er inspireret fra det engelske område og bygget ca. 1080. 

For det andet har Øm Kloster Krønikes  ord om jordbytning i forbindelse med 

cisterciensernes overtagelse ikke været inddraget i denne problemstilling. I 1166, 

da cistercienserne var i konflikt med fru Margareta, tilbyder hun kongen 15 bol 

jord på Fyn, hvis han vil overdrage hende Veng til brug for et nonnekloster. Men 

hvorfor tilbyder hun ham jord på Fyn og ikke andre steder, da man må gå ud fra, at 

hun som tidens andre store jordejere havde gods over hele landet? Det virker lo-

gisk, at grundene er, at jorden på Fyn kunne komme benediktinerne i Odense til 

gode og dermed respektere den eventuelle forbindelse mellem de to benediktiner-

klostre. 

Måske var det også – som det tredje argument – på grund af denne forbindelse, 

at den første abbed for det cistercienske munkelag, der rejste til Århus stift, var 

englænderen Brian. Abbed Henrik i Vitskøl, der udsendte munkelaget, kunne have 

valgt en franskmand, en dansker eller en svensker, men valgte i stedet en englæn-

der. Måske ønskede han, at benediktinerne i Odense med deres tætte forbindelser 

til Evesham skulle blive ved med at opretholde forbindelsen og ikke sætte sig imod 

Vengs transformering. 

Klosterforskeren Tore Nyberg konkluderer uden brug af den dendrokronologi-

ske datering, at hvis det ikke er Erik Ejegod, der grundlagde Veng, så må det være 

dennes efterfølger Niels (1104-1134). Med den naturvidenskabelige datering in 

mente vil jeg konkludere, at Veng Kloster er grundlagt af Erik Ejegod i dennes 

regeringsperiode fra 1095 – 1103. 

Cistercienserne i Veng 

Omkring 65 år efter grundlæggelsen var Veng Kloster ifølge Øm Klosters Krønike 

kun befolket af tre munke inklusiv abbeden. De handlekraftige og fremadstormen-

de cisterciensere overtog ca. 1165 bygningerne i Veng og benediktinernes jorde. 

Denne begivenhed beskrives i krøniken, men da munkene på Øm Kloster havde et 

specielt formål med nedrivningen, vil den blive kritisk gennemgået. 

Men først skal den franske cisterciensertradition, der kom til at stå overfor den 

engelske benediktinertradition, beskrives. År 1098 (og dermed stort set samtidig 

med Veng Klosters grundlæggelse) blev cistercienserordenen grundlagt i Frankrig, 

nærmere bestemt i Bourgogne. 21 ældre munke begav sig dette år til stedet 

Citeaux, hvor de under ledelse af Robert af Champagne grundlagde det første cis-

tercienserkloster. Citeaux hedder på latin Cistercium, og heraf kommer navnet på 

klosterordenen. Disse munke ønskede at søge tilbage til den oprindelige munke-

regel fra 500-tallet og at leve et liv i fattigdom og ensomhed, udelukkende rettet 

mod at tjene Gud. 

 De gamle benediktinerklostre var gennem århundreder blevet en del af feudal-

strukturen og havde fået store rigdomme overdraget. Dette og flere andre ting øn-

skede de første cisterciensere at gøre op med. Til det formål oprettede de en struk-

tur, hvor alle fremtidige cistercienserklostre skulle referere direkte til moderklostret 

i Citeaux, hvor der årligt blev afholdt generalkapitler for alle abbederne i ordenen. 
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Dette sikrede klostrene mod verdslig indflydelse fra konger og biskopper i de en-

kelte klostres områder, men det sikrede også, at den franske tradition fra Citeaux 

blev formidlet ud over Europa. Cistercienserne var derfor ikke underlagt konger og 

biskopper, men var direkte under den pavelige kirkes organisation, hvilket cister-

cienserne lagde stor vægt på. 

Øm klosters krønike 

Øm Klosters Krønike er en ganske speciel kilde, og ikke kun fordi Veng Kloster 

omtales. Der findes ikke andre klosterkrøniker, der på en så detaljeret måde for-

tæller om de første 100 år af et klosters virke. I dag er krøniken ved et mirakel be-

varet i originalen og findes på Det Kongelige Bibliotek i København. Sammen med 

de store udgravninger i Emborg og en udførlig beskrivelse af klostrets inventar fra 

1554 gør den Øm Kloster til det kloster, vi ved mest om fra Danmarks middelalder. 

Krøniken udgør sammen med en abbedliste og et helgenvita det, man kalder Øm-

bogen. Før vi begynder at se nærmere på krønikens omtale af cisterciensernes over-

tagelse af Veng Kloster, er det nødvendigt at undersøge krønikens tendens. Mange 

forskere har beskæftiget sig med krøniken og kommet til vidt forskellige konklu-

sioner. Niels Skyum Nielsen, der skrev i 1970’erne, var af den mening, at krøniken 

beskrev munkenes drømmeverden, som blev fremstillet ved hjælp af løgn, forfalsk-

ninger og opdigtninger. Han forkastede derfor krøniken som troværdig kilde og 

fæstede i stedet sin lid til andre kilder som eksempel diplomer, hvilket fik ham til at 

anlægge en tolkning, der var blottet for forståelse for den situation, middelalderens 

munke stod i. Modsat har Brian Patrick McGuire også i 1970’erne forsøgt at sætte 

krøniken ind i en cisterciensertradition og forsøgt at forstå munkene på deres egne 

præmisser og ikke nutidens. Denne tolkning får ham imidlertid til at overse de pro-

blemer, der var indbygget i munkenes vandringer som for eksempel i situationen 

med Veng. Siden disse to har kun ganske få forskere turdet kaste sig ud i analyser 

af klosterkrøniken, idet begge fronter i udforskningen var trukket skarpt op. 

I klosterkrøniken fra Øm – Exordium monastrii quad Cara Insula -  beskrives 

cisterciensermunkenes vandring fra Vitskøl Kloster. Vitskøl Kloster ved Limfjor-

den i Viborg stift var et særdeles rigt kloster grundlagt af Valdemar den Store i 

1158 som tak for sejren ved Grathe Hede året før. Her havde han vundet konge-

magten og ville derfor vise sin taknemlighed til Gud. Klostret må have været rigt, 

fordi der i 1165 boede munke nok til, at abbeden kunne udstede et konvent til en ny 

grundlæggelse. Vitskøl havde også modtaget en gruppe munke fra Varnhem i 

Sverige, hvorfra den svenske dronning havde fordrevet dem, så der var munke nok 

at tage af. På dette tidspunkt var der ingen cisterciensere i Århus stift, og biskop 

Eskild af Århus sendte derfor i slutningen af 1164 eller starten af 1165 bud til 

Vitskøl og tilbød abbed Henrik, at et nyt kloster kunne ligge i Sminge mellem 

Svostrup og Resenbro nordøst for Silkeborg. Her ville biskoppen donere jord til 

grundlæggelsen. 

Munkene startede deres vandring mod det østjyske område den 16. dag i febru-

ar måned 1165. I krøniken står 1166, men da de fleste krøniker er et år foran, og da 

biskop Eskild blev dræbt senere på året, må 1165 være det rigtige. Stor var mun-
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kenes skuffelse over at finde, at Eskild kun havde doneret en gård og en grund til 

deres nye kloster. Eskild kunne dog ikke forsvare sig, da han var død forinden. Den 

udvalgte biskop Svend, der skulle efterfølge ham, var heldigvis også venligt ind-

stillet overfor cistercienserne. I krøniken fortælles, at biskop Svend engang var på 

vej hjem fra England med skib og kom i stormvejr. På opfordring fra en cistercien-

ser lovede Svend, at hvis han kom helskindet hjem, ville han grundlægge et cister-

cienserkloster i sit stift.  

Den udvalgte biskop Svend afholdt derfor et møde med abbed Henrik og nogle 

andre biskopper om en eventuel henvendelse til Valdemar den Store om overtagel-

se af det gamle benediktinerkloster i Veng. 

Situationen i 1165 var den, at ærkebiskop Eskild af Lund (ikke Eskild af 

Århus) var fordrevet fra Danmark på grund af en konflikt med Valdemar den Store. 

Konflikten var en udløber af paveskismaet under hvilket, der var to forskellige 

paver. Biskopperne i landet havde derfor ingen overordnet kirkelig myndighed og 

måtte derfor klare sig selv og støtte sig til Valdemar. Valdemars støtte var nødven-

dig, da det sandsynligvis var hans farfar, Erik Ejegod, der havde grundlagt klostret 

i Veng. Som begrundelse for overtagelsen angiver klosterkrøniken de sorte munkes 

forsømmelighed. Samtidig fortælles historien om benediktinerabbeden Jens, der 

trak sig tilbage fra Veng Kloster til Vitskøl for at lære at leve efter cisterciensernes 

regler. Han græd og sukkede over sin tidligere livsførelse og efter at være banket 

på plads, returnerede han til Veng. Det fremgår ikke af den danske oversættelse, 

men Jens var udpeget af kongen til abbed og ikke valgt af brødrene i klostret, hvil-

ket var den lovformelige fremgangsmåde. Det må naturligvis have berøvet Jens no-

get af hans autoritet, idet hans abbedværdighed dermed kunne betvivles. Især dette 

fremhæves i et brev stilet til paven, der ønskede en så lille kongelig indflydelse 

over kirken som muligt. Cistercienserne forsøgte derfor (sammen med Svend) at 

tvinge Jens til frivilligt at overdrage Veng Kloster til sig ved at udbrede rygtet om 

hans ulovlige overtagelse af abbedværdigheden. Der har altså foregået en regulær 

magtkamp mellem benediktinerne og cistercienserne, i hvilken cistercienserne var 

så heldige at få støtte fra en af samfundets magtfulde mænd. Her er ifølge den nye 

forskning tale om en fjendtlig overtagelse til gavn og glæde for den nye orden. 

Muligvis skjuler der sig også en kulturkonflikt i overtagelsen. Den engelske 

benediktinertradition overfor den franske cistercienser ditto. Måske er det også en 

del af forklaringen på de store konflikter, der ikke kan spores andre steder ved lig-

nende overtagelser. I Esrum og Sorø på Sjælland skete noget lignende, men der er i 

kilderne ingen spor af konflikter af samme karat som dem i Veng. 

Klostret i Veng forlades i 1168 

Efter benediktinernes nederlag i kampen om jorden i det midtjyske, fik cister-

cienserne andre problemer, der ikke lod sig løse så let. Valdemar den Store sad 

fortsat, ifølge en adelskvinde Fru Margreta, inde med retten til at disponere over 

Veng Klosters jorder. Hun plagede ham derfor om jord, på hvilket hun kunne 

grundlægge et nonnekloster. Hun ønskede naturligvis et kloster, hun selv kunne 

indtræde i, når hun blev ældre, hvilket ikke kunne lade sig gøre, hvis der blev 
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grundlagt et munkekloster. Måske grundlagde hun i stedet Vissing Kloster ved 

Mossø eller Ring Kloster ved Skanderborg. Dette viser, at kongen stadig havde en 

vis indflydelse over jorderne under Veng Kloster. En sådan kongelig indflydelse 

over klostret var ikke, hvad biskop Svend havde tænkt sig, og det var heller ikke i 

cisterciensernes interesse. I klosterkrøniken får Fru Margreta skylden for alle de 

skrækkelige ting, der hænder i løbet af de tre år, munkene boede i Veng. Hun be-

skyldes for kirkeran – for at have stjålet en messehagel så tæt besat med guld, at 

den kun kunne foldes i de dertil indrettede folder. Ifølge munkene skulle hun også 

med vold have frarøvet munkene jord, der var fire mark guld værd i Adslev sogn 

ved Skanderborg, og hun forsøgte også at bestikke dronning Sofie med to pragtful-

de guldringe fra kirkeranet. Disse udsagn kunne være en retfærdiggørelse af det 

faktum, at cistercienserne ikke ønskede at bo i Veng, fordi de her var underlagt en 

stram kongelig kontrol. Ordenen lagde særdeles meget vægt på klostrenes autono-

mi og lod i princippet ingen blande sig i klostrets sager. Derfor gav de op og flytte-

de til endnu et benediktinersted, Kalvø, der er en ø i Skanderborg sø. Kalvø havde 

været ejet af Veng Kloster, og der havde på stedet været en celle, hvilket vil sige, at 

der havde boet nogle få benediktinermunke. Her valgte cistercienserne at bosætte 

sig i 1168 efter de mange problemer i Veng. Stedet var afsides og kommunikation 

var svær, hvilket gav munkene en chance for at leve efter de strenge regler om ikke 

at tillade andre at øve indflydelse i klostret. Stedet var dog alt for øde og isoleret, 

og i foråret 1172 begav de sig ud på den sidste rejse fra Kalvø til stedet, der blev 

kaldt Øm. 

Hele vandringen og problemerne omkring jorden i Veng må have virket som en 

kontroversiel sag på samtiden – som den gør for os i nutiden. Ikke kun fordi cister-

cienserne overtog et kongeligt benediktinerkloster, men også fordi munkene nægte-

de at lade sig styre af verdslige magthavere. Biskoppen i Århus stift var igennem 

hele processen (og også efter bosættelsen i Øm) en aktiv medspiller på munkenes 

side, og det er ikke umuligt, at der var en gejstlig alliance mellem biskoppen og 

munkene mod den kongelige indflydelse. Det skal dog ikke glemmes, at den bene-

diktinske tradition stadig fandtes i området, idet både Ring og Vissing nonneklostre 

samt Voer Kloster for munke omtales kort tid efter disse episoder. Voer nævnes 

første gang 1183, og det er derfor ikke umuligt, at det var hertil benediktinermunke 

fra Veng rejste, da cistercienserne foretog deres fjendtlige overtagelse. Måske hav-

de der i Voer været en celle som på Kalvø – spørgsmålet står åbent. 

Cistercienserne beholdt Veng kirke i deres eje, efter de var flyttet, og kirken 

blev formodentlig brugt som almindelig sognekirke. 

Man kan undre sig over de manglende klosterbygninger i Veng. Et så rigt klos-

ter som benediktinernes Veng havde vel en østfløj bygget i sten. Rester af en sådan 

er kun sporadisk fundet, men nye undersøgelser på middelalderlige kirkegårde har 

vist, at der stadig kan findes spor under mange hundrede års begravelser. I nord fin-

des spor af en dør, der måske kan have forbundet kloster og kirke, og nye undersø-

gelser kan måske i fremtiden kaste nyt lys over Veng Kloster. 
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Hvad skete der med bygningerne? (Red.) 

At klosterbygningerne blev revet ned er en uomtvistelig kendsgerning, men sten og 

tegl var kostbart byggemateriale og kunne genbruges, så mange af materialerne fra 

Veng kloster kan man tænke sig er blevet genbrugt ved bygningen af klostret i Øm. 

 

 

 

Veng sogn  

I vinteren 1950-51 holdt lærer F. Jul Valbjørn aftenhøjskole om Venge 
sogn. Foredraget er nedskrevet af Rasmus Jensen, Vengelund i en 
lille bog, som findes på arkivet i Veng.  Det gengives her i sin helhed: 

 

Bibliotekar Haugsted, der sikkert er 

den, der kender Veng kirkes historie 

bedst, bemærker et sted, at kirken 

ikke er bygget som sognekirke, og 

udkaster da den tanke: Mon ikke kir-

ken i Nørre Vissing har været fælles 

sognekirke? Det kan næppe være 

rigtigt. Da klosterkirken blev bygget, 

var der ingen Veng sogn; men meget 

tyder på, at ligesom Veng by er vok-

set op omkring klostret, sådan er 

sognet vokset op omkring kirken. 

Veng sogn er nemlig sammenbragt 

gods. Sammenstykket fra ikke min-

dre end tre forskellige herreder. 

Nørre Vissing fra Gjern Herred, Søballe fra Framlev Herred, Hårby og Veng fra 

Hjelmslev Herred. Hvornår det er sket, ved man ikke; men hvorfor, det er sket, er 

let at se. Det er kirken, der har samlet dem. 

Da munkene var rejst, lå klosterkirken her på bakken uden mening. Når den 

ikke blev nedrevet, skyldtes det måske, at materialet ikke fristede til at føres bort til  

andet brug. Havde det været granit, havde det været en anden sag. Både kongen og 

herremændene hentede ofte byggemateriale fra nedbrudte kirker; men klosterkirken 

fik lov at stå. 

Bymændene i Hårby og Veng syntes, der var så langt til Dover, og måske var 

de blevet vant til at gå til kloster i stedet for til kirke, og så har de fået præsten i 

Dover til at prædike i Veng engang imellem. Senere er tanken om at lave kloster-

kirken om til annexkirke under Dover dukket op. Nørre Vissing og Søballe er sik-

kert tvangsindlagte. Der blev ikke holdt sogneafstemning på de tider. Det var noget 

myndighederne ordnede. Nørre Vissing var før den tid et selvstændigt sogn i Gjern 

Herred, der havde sin egen granitkirke, der lå, hvor nu Kirkegård har have, i vej-
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krydset i Nørre Vissing. Kirken blev nedbrudt og materialet ført bort. Kongen har 

sikkert trængt til at få slottet repareret og har fundet, at granitkvadrene i Nørre 

Vissing kirke egnede sig bedre til formålet end frådstenene i Veng kirke. En mand i 

Nørre Vissing reddede sig en granitbue fra et kirkevindue til trappesten. Denne sten 

er det eneste Nørre Vissing har tilbage af sin gamle kirke, og den er nu ført tilbage 

til den gamle kirkeplads, hvor den hører hjemme. 

I den katolske tid havde hvert sogn sin præst, så Nørre Vissing har også haft 

sine, men jeg har ikke set andre omtalt end den hovedløse, der skal have sin gang i 

Svejldal. 

I 1727 stadfæstede  sande mænd skel mellem Søballe og Veng marker og her-

redsskab mellem Framlev og Hjelmslev herreder – endnu 1691 hørte Søballe til 

Framlev Herred, skønt beliggende i Veng sogn. I gammel tid betød disse herreds-

skel mere end nu om stunder, og gamle folk husker dem, selv hvor de for længst er 

flyttede. En ældre mand her i Veng har fortalt mig, at han i skelgrøften i hjørnet af 

sin mark kunne stå og smide en klat dynd skiftevis ind i tre forskellige herreder, 

men herredsgrænsen er på dette sted flyttet for flere hundrede år siden. 

Veng sogn bærer endnu præg af sin oprindelse. Det forekommer mig, at de for-

skellige dele ikke rigtigt er smeltet sammen endnu. Veng, der skulle være det sam-

lende midtpunkt, har ikke rigtig kunnet magte sin opgave. Byen har været for lille. 

De væsentligste faktorer har været kirken og herregården. Kirken har virket sam-

lende, men herregården har virket skillende på flere forskellige måder. Det ligger 

nu til den kommende slægt at få sammensmeltningen fuldført. 

 

Her slutter lærer Valbjørn sin forelæsning om sognet. Efterfølgende beretning: 

se fodnoterne. 

 

 

Sognet  

Af Erna Bachmann 

 

Sognet omfatter landsbyerne Veng, Søballe, Hårby og Nørre Vissing. Nørre Vis-

sing var indtil omkring 1600 selvstændigt sogn og hørte under Gjern Herred. I 

1623 ved vi, at Nørre Vissing var ophørt som selvstændigt sogn og nu hørte til 

Veng sogn. Alle byerne tilhører i dag Hjelmslev Herred. Indtil ca. 1713 var Søballe 

under Framlev Herred, men også dengang hørte Søballe under Veng sogn. Pastora-

tet var Dover-Veng, og præsten boede i Svejstrup. I 1874 ansattes en kaldskapel-

lan, der skulle bo i Veng og forrette de kirkelige tjenester her. Indtil 1906 boede 

kapellanen i overetagen i den gamle rytterskole, en kort periode i 1906 boede han 

på Sophiendal, indtil den nye præstegård kunne tages i brug i 1907. Veng blev 

selvstændigt pastorat i 1914. Fra 1967 blev Mesing sogn annekssogn til Veng. Ind-

til da havde Mesing været annekssogn til Adslev. 
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Præsten 

Præsten boede som nævnt i Svejstrup i den bondegård – præstegård -  som hørte til 

kaldet. Den var fritaget for skatter og afgifter. Præstens aflønning var, hvad går-

dens drift kunne indbringe. Præsterne var imidlertid ikke uddannede landmænd, og 

derfor måtte de lade driften styre af forvaltre. Præstens løn bestod desuden af 

tiende – 10% skat som alle i sognet skulle betale. Hertil kom de ”ofre”, som man 

skænkede præst eller kirke, mod at der skaffedes dem aflad for deres synder. Fik 

man ikke aflad for alle sine synder, måtte man bøde for sine forseelser i skærsilden. 

Men ved at betale eller udføre forskellige fromhedsgerninger kunne kirken hjælpe 

mennesker hurtigere gennem skærsilden; det kunne være valfartsrejser, bønner, 

andagter eller pengebeløb. Præsten eller kirken kunne ved at afholde messer for de 

døde få et velkomment tilskud til økonomien  

Kirkernes ejerforhold 

Veng kirke ejedes indtil reformationen i 1536 af klostret i Øm. Derefter overgik alt 

kirkegods til kronen, dvs. kongen blev ejer. Ved auktion over ryttergodset i 1767 

overgik ejerskabet af kirken til von Woyda, der købte Sophiendal og al ryttergods i 

Veng. I 1832 blev kirken fælleseje med godt 30 ejendomsbesiddere, som hermed 

ejede den tilhørende kirketiende. Ifølge vedtagelse i 1889 skulle der være mindst 

30 ”kirkeejere” til stede, for at en ordinær generalforsamling kunne være beslut-

ningsdygtig – altså må noget mere end 30 mænd i sognet sammen med Sophiendals 

ejer have haft andel i kirketienderetten og dermed stået i den dobbeltstilling både at 

kunne indkræve og være pligtige til at yde kirketiende. Måske har dette været til-

fældet for de fleste, om ikke alle gårdmænd i sognet. Det vil i givet fald have bety-

det, at Veng sogns folk selv har kunnet varetage deres kirkes vedligeholdelse og 

ikke måtte se denne varetaget af en enkelt eller nogle få personer, der – som adskil-

lige steder – kunne være mere interesseret i at indkassere tienden end i at gøre 

noget ud af vedligeholdelsen. Kirketiendeejerne havde to kirkeværger til at forestå 

det praktiske arbejde med kirkens vedligeholdelse. 

Ved kirkens overgang til selveje i 1911 blev det en kirkebestyrelse, der havde 

en kirkeværge til hjælp. Først med kirkeloven af 1922 blev det menighedsrådet, der 

skulle sørge for kirkens vedligeholdelse og drift samt vælge en kirkeværge til hjælp 

herved. 

 

FOLKETAL VENG SOGN 

1769 1801 1834 1860 1880 1890 1901 1911 1921 1930 1955 1960 1965 1970 

558 639 868 1150 1297 1174 1054 1160 1098 1196  1072 1114 1107 1025 

 

FOLKETAL VENG SOGN 

1975 1980 1990 1992 2007 

 1040 1013 1023 1016 1129 
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Præster i Svejstrup og Veng 

15xx-1596 Anders Michelsen 

1596-1631 Niels Andersen Sveistrup 

1631-1654 Michel Rasmussen 

1655-1680 Peder Fabianus (Bredal) 

1680-1688 Niels Pedersen Bredal 

1688-1692 Ivar Johan Pedersen Bredal  

1692-1730  Jacob Jensen Müller 

1730-1741 Niels Friis Jacobsen Müller 

1741-1745 Niels Christensen Holst 

1746-1770 Frederik G. Samuelsen Beaufin 

1770-1808 Jes Fæster 

1809-1818 Johan Henrik Pedersen 

1819-1850 Christian Nic. Pingel 

1851-1861 Herman P. G. Bruun 

1861-1873 Nicolai Fr. Severin Michelsen 

1873-1879 Jes Mygdal 

1879-1898 Anders Jensen 

1898-1914 Victor Em. Rechendorff 

Kaldskapellaner i Veng 

1874-1878 Jørgen Peter Melbye 

1878-1892 vakant – ingen ansøgere 

1892-1905 Anders Chr. C. Overgaard 

1906-1911 Olav Fog-Nielsen 

1911-1914 Asger Bent Eskesen 

Præster i Ven 

1914-1918 Asger Bent Eskesen 

1918-1926 Even Nicolaj Marstrand 

1927-1936 Ole Leo Axel Bendt 

1937-1943 Gudmund Høgsbro Kelstrup 

1943-1948 Niels Jul Petersen 

1948-1981 Halvor Bundgård (provst fra 1967) 

1981-1987 Hans Rubech Christensen 

1987-1995 Anna Christiane Bojsen-Møller 

1995- Jes Lau Jørgensen 
 

 

Kilder:   

F. Jul Valbjørn i aftenhøjskolen 1950-51 

P. C. Nørgård: 79 præster i Hørning kommune 1536-2002 

Historisk samfunds årbog 1937 

Halvor Bundgård: Venge sogn og Venge kirke 
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Veng Kirke  

I dag benævnes kirken kun Veng Kirke, men i de foregående 
århundreder har den også haft navnene ”Sct. Trinitatiskirke” og 
”Venge Klosterkirke”  

 
Af provst Halvor Bundgård: Venge Sogn og Venge Kirke 1980 

 

Veng kirke, der ifølge Vilh. Lorensen: De danske klostres bygningshistorie (1912-

1913) er Danmarks ældste bevarede klosterkirke, står som et monument over bene-

diktinernes kultur og kunstglæde. Denne glæde kan vi takke for kirkebygningens 

sjældne kvalitet og yndefulde udformning, ikke mindst dens festlige kor. 

 
 

 
 

Foto: Jes Lau Jørgensen til Veng kirkes hjemmeside 

 
 

Byggestilen er den romanske med de runde buer, og kirken er udformet efter 

angelsachsisk-normanniske traditioner. Bortset fra fundamentet, der består af store 

granitsten og enkelte frådsten, er byggematerialet, som ved vore ældste stenkirker i 

det hele taget, frådsten. 

Om frådsten fortælles en smuk legende: En dag, da kong Knud den Hellige 

stod ved havet, hensunket i dybe tanker om at bygge kirker til Guds ære, bad han 
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Gud give ham et materiale, der var let at forme, men så solidt, at det kunne holde til 

evig tid. Gud hørte hans bøn og skabte for hans fødder havets fråde om til sten. 

Frådstenen, hvis geologiske navn er kildekalk, minder ganske rigtigt om stivnet 

havskum, men den opstår ved, at vandet fra kalkholdige væld afsætter sit kalkind-

hold på de planter, der vokser omkring vandet. Det er en gråhvid eller gullighvid 

let bearbejdelig sten, som under luftens indflydelse bliver både solid og vejrfast. 

Den blev navnlig brudt på Roskilde-egnen og i Østjylland fra Vejle op mod Ran-

ders i nærheden af åer og søer. Materialet til Veng kirke er sikkert hentet i dens sø-

rige omegn, hvor der endnu findes forekomster af kildekalk. Det er tænkeligt, at til-

stedeværet her af tilstrækkelige mængder frådsten har været med til at bestemme 

klostrets og kirkens beliggenhed. Frådstenen i kirken er tilhugget i kvadre af for-

skellig størrelse. Tilhugningen har givet dem en riflet overflade. Nederst ligger et 

skifte af meget store frådstenskvadre – nogle helt op til 1 m lange og 50 cm tykke. I 

øvrigt findes der i murene sten af alle størrelser – de mindste kun ca. 5 cm tykke. 

Mens det ellers er almindeligt at bygge kassemure, bestående af en indre og en 

ydre skalmur og udfylde mellemrummet med mørtel og stenaffald, herunder kam-

pesten, har man ved opførelsen af Veng kirke omhyggeligt føjet frådstenskvadrene 

sammen, så de udfylder murene i hele deres tykkelse. Det giver bygningen en umå-

delig styrke. 

Grundplan 

Veng kirkes udformning har ingen lige her i landet. Allerede grundplanen er ene-

stående i Danmark, men kendes både i Norge og Sverige i kirker fra samme tid. 

Den udgøres af et enkelt skib med tårn i vest, men mod øst forsynet med to korsar-

me, beregnet til helgenkapeller, der har apsider (runde udbygninger til alterplad-

ser), og endelig normalt et kor med apsis. En grundplan lignende Veng kirkes 

havde i sin tid den oprindelige Vor Frue kirke i Ålborg, men den blev i 1878 afløst 

af en murstenskirke af samme navn. Lignende engelsk-normannisk stilpåvirkning 

som i Veng kirke spores i den ca. hundrede år yngre, store, treskibede augustiner-

klosterkirke i Vestervig, der er landets største landsbykirke. Den har haft tværskibe, 

og yderst i disses østsider helgenkapel med apsis. Disse tværskibe er imidlertid 

senere brudt ned. Kirken  St. Pär i Sigtunaområdet i Sverige minder – som den ene-

ste i Norden – meget om Veng kirke, både i grundplan og opbygning. Ellers må 

man til Østengland for at finde nærtbeslægtede kirker: I Bradford on Avon, Brix-

worth og Barnoch i Northhamptonshire. 

Den eneste ændring, der er sket i Veng kirkes grundplan, er fremkommet ved, 

at man i slutningen af middelalderen har bygget et våbenhus ud for syddøren. Syd-

siden af våbenhuset er stærkt omdannet ved en kirkeistandsættelse i 1792. Ellers er 

der i århundredernes løb foretaget mange forandringer ved kirken, men som nævnt 

uden større indgreb i grundplanen. Disse ændringer er alle let genkendelige, og det 

er en del af charmen ved at tage Veng kirke i nærmere øjesyn, at man har usædvan-

lig gode holdepunkter for at danne sig et billede af, hvordan den oprindelig har set 

ud. 
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Kor og apsis 

I øst findes det meget smukke korparti. Allerede kordøren udmærker sig ved sin 

søjleudsmykning, idet der på hver af vangerne er anbragt to tætstillede, glatte tre-

kvartsøjler med primitive terningskapitæler, og i en dyb retvinklet fals ud mod ski-

bet findes et tredje par, og efter engelsk skik fortsætter de over kapitælerne som 

svære rundstave i bueslaget. En enkelt søjlebåret bue indrammer apsis, men her er 

søjlerne snoede. De genfindes udvendigt som karmsøjler på det tilmurede østvin-

due (Red.: Da Halvor Bundgård skrev manuskriptet i 1959/1980 var vinduet stadig 

tilmuret. Det er nu åbnet, se senere i artiklen) og er et normannisk stiltræk. Det 

samme gælder den brudte rullefrise, eller – om man vil – dråbefrisen, udvendigt på 

apsis. I begge sider af apsis har der været et cirkelrundt vindue, af hvilke den nor-

dre kan ses udsparet i murværket udvendigt, mens det søndre er erstattet af et vin-

due, vi ikke rigtig vil kendes ved. 

Korets sidevægge er forneden prydet 

med et galleri af dybe rundbuede bindinger 

båret af fritstående dværgsøjler med ter-

ningskapitæl og profileret base, der har en 

skråkant på siderne, men er flad fortil. 

Dværgsøjlerne findes et sted mere i verden 

fra den tid, nemlig som udvendig udsmyk-

ning på korets mure i den med Veng be-

slægtede kirke i Bradford on Avon i Eng-

land. I korets søndre side her i Veng kirke 

er der i senere tid anbragt et vindue, der nok 

skal minde om et domkirkevindue, men det 

bringer betydelig forstyrrelse i arkitektur og 

lysforhold.  

(Red: Dette vindue blev diskuteret ved 

den sidste restaurering. Man beholdt det i 

sin nuværende form, men for at mildne lys-

indfaldet er der nu indsat et moderne vin-

due i betonindfatning med tykt farvet glas). 

 

 

 

 

Oprindeligt har der i hver af korets sider været et højtsiddende, dobbeltsmiget vindue. Det 

nordre kan ses i muren udvendigt. Mellem vinduet og dværgsøjleudsmykningen findes i 

hver side seks svagt fordybede blindinger, der skjuler svage rester af overhvidtede kalk-

malerier af stående mandspersoner med glorier, antagelig apostlene. Mellem disse er 

malede søjler og under dem en malet ornamentbort. 

 
Foto: Jes Lau Jørgensen 
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   Ved en undersøgelse i 1863 fandtes på apsishvælvingen en kolossal ”Kristus 

på himmeltronen med evangelister og serafer til begge sider” på blå bund (fra ca. 

1200), og derunder en to alen bred a la grecque bort (betyder på græsk: Et af, i 

skarpe vinkler op- og nedadløbende og krydsende linjer, dannet ornament). Søjler-

ne ved apsis- og korbuen har været dekoreret med rødt, gult og hvidt. 

Korets lysekrone er fin og gammel, men udateret. (Red: Nationalmuseet: Dan-

marks kirker 1989 side 3241 daterer lysekronen  til omkring 1550-1600). 

Under koret er der indrettet en gravkrypt med nedgang nedenfor kortrappen 

med trækkanaler, hvis åbninger kan ses udenpå korets sidemure, og forsynet med 

smukke teglstenshvælvinger, der viser, at krypten er af senere dato end selv kirken. 

Alter og dets relikvie 

Alteret er oprindeligt og som kirken opbygget af frådsten. Det blev ca. 1690 be-

klædt med et enkelt fyrretræspanel. (Red: Panelet blev fjernet ved restaureringen i 

2004-2005, se senere i artiklen). Det er en meget gammel, endnu gældende regel i 

den katolske kirke, at der i et alter – for at det kan være et alter – skal ligge et relik-

vie, en splint af Kristi kors, et knoglestykke fra en helgen, eller noget andet, der har 

forbindelse med en hellig mand eller kvinde. De danske kirker, der stammer fra ka-

tolsk tid – og det er langt de fleste – har alle haft et relikvie gemt i alteret. I de fle-

ste tilfælde er relikviet nu borte, for en dels vedkommende ført på museum. Da 

Veng kirke i 1938 blev restaureret, fandt man alterets relikvie. Det er en lille stump 

knogle, som ligger i et stykke rødt tøj, der er foldet op om relikviet, så det danner 

en pose. Den er lukket, ved at en gul snor er viklet om. Posen var igen pakket ind i 

flere lag skind og pergament og muret ned i alterbordets overflade, måske straks da 

kirken blev bygget. Den gamle indpakning er nu åbnet og foldet til side, så man 

kan se relikvien ligge på sin flere hundrede år gamle plads. For at man nok kan se, 

men ikke røre, er der lagt en glasplade over relikviegemmet. Vi ved intet om, hvil-

ken helgen relikviet stammer fra. (Red: Ved restaureringen i 2003-2005 blev der 

lagt en smuk sort stenplade over alteret, i stenpladen er der et cirkulært hul med et 

låg, der kan løftes, så man stadig under glaspladen kan se relikviet). 

Altertavle 

Selv om altertavlen ikke har eksisteret i kirkens første århundreder, har den allige-

vel gammel hævd på stedet. Den har sikkert afløst enten et kors eller et krucifiks, 

og den menes at være fra ca. 1590. Det ejendommeligste ved den er de to sidevin-

ger, der oprindeligt har været drageskikkelser, ornamenteret med sølv, guld og 

skravering, at det lignede udskåret træ. På et eller andet tidspunkt (tavlens sidste 

restaurator, kirkemaler Poul Jensen, anslår, at det er sket ca. 1890) er sidevingerne 

afkortet forneden, for at præst og degn kunne gå under dem og komme om bag tav-

len. Den ligner i øvrigt altertavlen i Brabrand, men denne har for længst helt mistet 

sidevingerne. En anden tavle, der er beslægtet ved Vengtavlen, er en mindre og rin-

gere tavle fra Tulstrup. 

Ved restaureringen i 1938 fandt man på Vengtavlen i de to felter bag søjlerne 

nogle meget smukke mauresk-ornamenter malet med hvidgul farve på en bund af 



Kloster og kirke 

61 

tynd brun farve, som ligner egetræ. De anses for at være oprindelige og kunne af-

dækkes og stå næsten uden reparation. Stafferingen på lister og rammetræ var der 

adskilligt tilbage af, så den kunne 

opmales som oprindeligt. Indskrif-

ten i fodfelterne er en direkte opma-

ling af en nadverindskrift, der er på-

malet ved en restaurering i 1655 

(årstal herfor findes påmalet fod-

stykkets postamenter). På tavlens bag-

side har kunnet spores et utydeligt 

årstal – 1705 - og fra den tid mener 

man, at de nuværende malerier i bil-

ledfelterne stammer, og selv om de 

ikke er særligt værdifulde, har man 

måttet bibeholde dem, fordi der ikke 

er tilstrækkelige rester af de oprin-

delige billeder, til at de kan kaldes 

frem. I storfeltet, hvor man nu ser 

en mådelig efterligning af Leonardo 

da Vincis nadverbillede, mener 

man, at der også oprindeligt har væ-

ret et nadverbillede. Feltets format 

indbyder til det, og der er f.eks. intet 

spor af korsdannelse i de få rester af 

det oprindelige billede, som man har 

kunnet spore. Derimod har der væ-

ret en slags overskrift i frakturskrift 

(samme skrifttype, som i fodfel-

ternes nadverindskrift) med hvidgul 

farve, to linjer øverst på feltet. Hvad 

der oprindeligt har været malet i 

topstykkets tre felter, har ikke kun-

net konstateres – muligvis har der 

været indskrifter. I det midterste 

topfelt ses nu Kristus som opstan-

den med korset, I de yderste topfel-

ter to mænd med glorier – måske Luther og Molanchton (kirkemaler Poul Jensens 

formodning), måske, som den tidligere Vengpræst, N. Jul Petersen formodede, 

apostlene Jakob og Johannes (de samme som i storfeltet sidder nærmest ved Jesus). 

Glorierne skal da være en hentydning til Matth. 20,20, hvor Jesus siger til Jakob og 

Johannes, at de skal drikke den kalk, han skal drikke – nemlig lide martyrdøden. I 

det øverste trekantede topfelt er der en fremstilling af Kristi gravlæggelse. På side-

vingerne er der – under dragernes kroppe – billeder af Moses og Aron. Moses med 

 
 

Ved restaureringen i 2004-2005 flyttedes 

altertavlen til den søndre korsarms sydlige væg. 

Tavlen er derfor stadig i kirken, men 

placeringen er ikke den samme, som da Halvor 

Bundgård skrev manuskriptet. 

 
Foto: Jes Lau Jørgensen 
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tavlerne, hvor budene er fordelt 5+5, og Aron med et røgelseskar som tegn på hans 

værdighed som den første ypperstepræst. 

Alterklæde 

Ifølge en optegnelse af 7. april 1623 fra præsten Niels Andersen til Dover kom i ca. 

1580 to kvinder, som skal have været adelige frøkener, til Veng kirke og spurgte, 

til hvem den var indviet. Man ved ikke, hvem de var og kender ikke engang deres 

nationalitet. Da de havde fået at vide, at kirken er indviet til den hellige trefoldig-

hed – at det altså er en Trinitatiskirke – smykkede de alteret med et smukt alterklæ-

de syet med silke af forskellige farver på rødt, uldent stof. Det har i sin tid været et 

stort arbejde at udføre. Det stammer fra ca. 1550 og minder meget om de islandske, 

svenske og norske almuetæpper, som brugtes til at tjelde væggene med ved festlige 

lejligheder. Det indeholder fire billedtekster. Øverst til venstre ses Herodes’ gæste-

bud, hvor bøddelen frembærer Johannes Døberens hoved på et fad og fremviser det 

for Herodias. Til højre derfor ses en turnering ved samme fest. Nederst er der en 

fremstilling af kong Salomons dom. Kongen ses sidde på en trone, og på hver side 

af ham står en kvinde med et barn. Til højre herfor ses en slange med en krone på 

hovedet og kroppen snoet omkring en stamme – sikkert slangen i Edens Have. 

Det kom til at hedde sig, at hvis dette altertæppe blev fjernet fra kirken, ville 

der udbryde kvægpest. I 1903 var tæppet så medtaget af tidens tand, at man for at 

bevare det lod det restaurere og indsætte i en ramme, hvorefter det blev ophængt i 

det Woydaske kapel i kirkens sydkorsarm. Som årene gik, blev der fare for, at 

tæppet, hvis det forblev i kirken, ville gå helt til grunde som følge af fugt og svam-

peangreb. Derfor blev det i 1935 konserveret og deponeret i Den historiske Sam-

ling i Den Gamle By i Århus. 

Overfor påstande om, at det kun var overtro, at der ville opstå kvægpest, hvis 

tæppet blev fjernet fra kirken, henviser folk på stedet til, at netop ved den tid, da 

det skete, opstod der en mund- og klovsygeepidemi på egnen. 

Korsarme 

Fra begge sider af skibet er der, som nævnt, bygget korsarme ud. Her har der været 

helgenkapeller i to etager. Man ved ikke, hvilke helgener, der har haft altre her. 

Korskapeller er et angelsachsisk stiltræk, mens det er et normannisk, at kapellerne 

har fået apsider, der med deres to etager udefra set former sig som skønne runde 

halvtårne på korsarmenes østsider. Til det øvre kapel i nordkorsarmen – det i arki-

tektonisk henseende bedst bevarede – kom man ad en vindeltrappe. Den lå halvt 

inde i kapelbygningens vestmur, og man kan endnu se spor af trappen. Nu må man 

hen over hvælvingerne for at komme til at se ned i det øvre kapel. Gør man sig den 

ulejlighed, kan man i væggen ind mod skibet se to glugger indfattet i smukke 

søjler. Disse glugger, der modsvares af tilsvarende i det øvre kapel i sydsiden, har 

været forsynet med skydelemme, der kunne skydes til side ind i muren og således 

muliggøre forbindelse ind til kirkeskibet. Kapellerne i sydkorsarmen har adskilt sig 

ved, at det øvre kapel havde åbne glugger også i sydmuren ud til det fri. Desuden 

har der udefra, sagtens fra klostergården, været direkte adgang til sydkapellerne 
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gennem særlige døre i kapellernes vestmur, for det øvre kapels vedkommende ad 

en stige eller trappe. Udenpå søndre korsarms sydmur ses en rund skive, som der 

ingen forklaring er på, bortset fra at det er en solskive, som af nogle antages at 

være en rest fra eller mindelse om soldyrkelsens tid. 

I det øvre kapel i nordkorsarmen er apsis helt bevaret med sit udvendigt tilmu-

rede lille vindue. Også vest- og nordvindue er bevarede, men har begge blyindfatte-

de ruder fra en senere tid. Gulvet i apsis er af flade frådsten, og bjælkerne, der bæ-

rer kapellets gulv, er de oprindelige, hvilket fremgår af gammelt puds, der omgiver 

dem, hvor de går ind i muren. De er af eg og 19x19 cm. Derimod er gulvplankerne 

først lagt, som de ligger nu, efter at vindeltrappen var fjernet. De kan altså ikke 

være oprindelige på dette sted, men de er utvivlsomt meget gamle. De er 3 cm tyk-

ke, indtil 42 cm brede og forsynede med skarp not som plankerne i et bulhus (bul-

huse var en almindelig byggeform i oldtid og middelalder). Nordkorsarmen har 

mod nord sin oprindelige taggavl med to afsæt på ydersiden, hvorved den er gjort 

tyndere opefter. Der er i den senere middelalder påsat kamtakker af røde munke-

sten. 

Kirkeskibet 

Kirkeskibet har som vanligt haft to indgangsdøre – mandsindgangen i sydsiden, og 

kvindeindgangen i nordsiden. Både på murens yder- og inderside ses en tympanon-

blinding over den tilmurede kvindeindgang. Skibet har desuden i hver langside haft 

tre højtsiddende vinduer De havde stejl smig både udad og indad, og har i midten 

haft en indmuret egetræskarm, af hvilken rester er bevaret i nordsiden. Disse vin-

duer, hvis plads kan ses udvendigt på skibets nordmur, blev tilmuret og delvist til-

dækkede, da man i slutningen af middelalderen indsatte hvælvinger i kirken i stedet 

for det oprindelige bjælkeloft. Man kan endnu i muren over triumfbuen se, hvor 

den forreste bjælke i skibets loft har været placeret. På grund af bygningens usæd-

vanlige soliditet kunne man lade murene bære hvælvingerne uden at det var nød-

vendigt at tilføje støttepiller af nogen art. Der er ikke fundet væsentlige kalkmale-

rier i skibet – kun nogle adelige våben og på hvælvingernes ribber zig-zagstriber og 

kløverblade i rød-gul-hvid farve. 

Både udvendigt og indvendigt har kirken været forsynet med et ca. 5 mm tykt, 

meget hårdt, glittet pudslag, og oprindeligt har sikkert hele bygningen stået med 

pudset varme, grågule farver. Man kan undre sig over, at pudsning overhovedet er 

foretaget i betragtning af det meget omhyggelige og smukke stenhugger- og murer-

arbejde, der er lagt i opførslen af Veng kirke. Men undersøgelser har vist, at både 

frådstenskirker og også nogle kridtstenskirker andre steder i landet oprindeligt har 

været pudsede udvendigt, selv om kvadrene har været nok så omhyggeligt tildan-

nede. 
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Døbefont 

                    
Foto: Jes Lau Jørgensen 

Prædikestol 

På prædikestolen findes stafferingsårstallet 1641, så senere kan dens oprindelse 

ikke være. Lydhimlen er fra 1792. 

Prædikestol og lydhimmel blev i 

1938 nystafferet med anvendelse af 

altertavlens farver. I prædikestolens 

storfelter er der malerier af Kristus 

og af de fire evangelister, hver udsty-

ret med sit evangelistsymbol.  

 

Rækkefølgen er: 

Matthæus: (symbol) Menneske 

Markus (løve) 

Kristus 

Lukas (okse) 

Johannes (ørn) 
 

I fodfelterne er der skriftsteder. 

Ovenpå lydhimlen er der en sym-

bolsk fremstilling af loven og evan-

geliet: Lovtavlerne omvundet med en 

tornekrone. Man bemærker, at bude-

ne her er fordelt med budene om 

Gud (1-3) på den ene stentavle, og 

budene om næsten (4-10) på den 

anden. 
 

 

 

 

Døbefonten, der menes at stamme fra ca. 1200, er af 

en type, der var ret almindelig her på Århusegnen, er 

på kummens yderside smykket med dobbeltløver 

med menneskehoveder i højt relief. Dåbsfadet er et 

såkaldt Lübeckerfad, der i midten har et billede af 

bebudelsen. 

 

(Red.: Fonten er i 2003 meget smukt restaureret, idet 

nogle tidligere mørtelreparationer er fjernet og er-

stattet af et stenlignende materiale.) 

 

 
 

                 Foto: Jes Lau Jørgensen 
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Det gamle vesttårn 

På overgangen mellem skibet og  tårnrummet i vest, ser man en svær, tungtvejende 

bue med en firkantet angelsachsisk fals. I sydvestre hjørne i tårnrummet er der en 

lille dør ind til en tøndehvælvet trappegang. Trappen løber først lige op gennem 

muren. Et sted er der så lavt, at man må bukke sig for at komme op. Det kan være 

indrettet sådan med vilje, fordi eventuelle fjender under opstigning var lettere at 

uskadeliggøre, når de ikke kunne stå oprejst med deres våben. Længere oppe går 

trappen over i en vindeltrappe, halvvejs inde i og halvvejs udenpå muren, hvor der 

derfor er et stykke halvcirkelformet trappetårn, der hviler på en portal. Gennem 

denne portal har der været adgang til kirken gennem en tilmuret dør, lige overfor 

hvor orglet nu står. Det er sikkert de i sin tid til egnen og klostret knyttede kon-

gelige og adeliges særlige indgange. Foruden til andet stokværk har trappen også 

ført op til et tredje stokværk, hvor kirkeklokkerne har været. Et vesttårn lignende 

Vengs findes i to af de beslægtede engelske kirker – i Brixworth et med trappetårn, 

og i Barnoch i Northhamptonshire et uden trappetårn. I Veng er vesttårnet på et 

eller andet tidspunkt brudt ned til skibets højde og forsynet med tag i forlængelse af 

skibets. Da man ikke ved, hvornår eller hvorfor nedbrydningen er sket, kan man 

vanskeligt frigøre sig for en mistanke om, at det kan være et værk af de cister-

ciensermunke, der i 1166-68 havde Veng Kloster, og i så fald måske et udslag af 

deres ordens puritanisme, ud fra hvilken de kan have fundet det svære tårn for 

prangende og for lidet stemmende med den ydmyge og asketiske holdning, de 

ønskede skulle præge ikke blot deres livsførelse, men også deres kloster- og 

kirkebygninger. 

Det tidligere herskabskapel og sydtårn 

På første sal i vesttårnet har der efter engelsk skik været ind-

rettet et herskabskapel for de tidligere nævnte kongelige og 

adelige. Ind mod kirken er der en rundbuet niche indrammet af 

en skøn konkav fals, og i nichen er der som forbindelse til kir-

ken de to glugger, man fra kirken kan se over tårnbuen. I 

nichens sider ses to gemmenicher. Efter hvad der er kendt 

andre steder fra, er det ikke umuligt, at der har stået et helgenalter i herskabskapel-

lets niche. 

Sagtens som følge af nedbrydningen af tårnets øverste del og det oprindelige 

herskabskapels ødelæggelse i forbindelse dermed, har der i nederste tårnrum været 

bygget et pulpitur til herskabsstol. I 1887 blev dette pulpitur nedtaget, og i 1938 

blev balustrene derfra fundet frem fra kirkeloftet og anvendt til ny alterskranke. I 

stedet for pulpituret blev der indrettet en herskabsstol i kirkeskibet ud for nordre 

korskapel. Indgang til den fik man ved at hugge i kapellets apsis, der i øvrigt ud-

mærker sig ved et par gemmenicher. Herskabsstolen blev fjernet i 1938 ved kirkens 

restaurering, der væsentlig bestod i, at altertavle og prædikestol maledes op, kir-

kens nuværende murstensgulv (dvs. det tidligere, idet der i 2004-2005 kom nyt 

gulv) blev lagt og kirkestolene gjort bekvemmere og malet. 
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Da man i middelalderen savnede et tårn, har man i stedet for at genopføre det 

svære vesttårn bygget det nuværende tårn op ovenpå søndre korsarm. Som mate-

riale anvendtes munkesten. Adgang til tårnet blev tilvejebragt ved at anbringe en 

dør i korsarmens apsis og lave en vindeltrappe op gennem de to alterpladser. Et 

gammelt urværk fra dette tårn er deponeret i Nationalmuseet, for at det ikke skal 

ødelægges af rust ved at henstå i tårnet. 

Det Woydaske kapel 

Da herregården Sophiendals grundlægger amtmand von Woyda i 1778 døde, blev 

det nederste kapel i sydkorsarmen indrettet til gravkapel 

for familien. Man indsatte hvælving i kapellet og en 

kapeldør ud mod skibet. I 1888 blev von Woyda og hans 

hustrus kister sænket i grave
1
, og samme år lod kirketi-

endeejerne en mindeplade over von Woydaerne indmure 

i det Woydaske kapel. Endvidere lod man ifølge kirketi-

endeejernes protokol ”våbnet” anbringe i kapellet – 

dermed menes formentlig, at man tog den våbenprydede 

kapeldør ned og murede den ind i kapellets østmur. 

Derved fremtræder rummet ikke mere som et begravel-

seskapel og ligner heller ikke i mindste måde det oprin-

delige helgenkapel. Portalen er muligvis udført på Jens 

Hjernøes værksted i Horsens. 

Tilbageføringsplaner 

I somrene 1891 og 1892 blev Veng kirke på kirkeministeriets foranledning grun-

digt undersøgt af professorerne Storch og Magnus Petersen. Disse to herrer gik ind 

for at føre kirken helt tilbage til sin oprindelige skikkelse dvs. genopføre vesttårnet, 

erstatte hvælvingerne med bjælkeloft, sætte vinduer i som oprindeligt o.m.a. Der 

blev udarbejdet detaljerede tegninger til tilbageføringen, men hele planen strandede 

på såvel menighedens som kirketiendeejernes absolutte uvilje mod en så brutal for-

andring. Også i dag ville den ganske givet blive betragtet som vandalisme og man-

gel på respekt for det præg, mellemliggende tider har sat på bygningen, til fordel 

for en falsk oprindelighed. Sognets beboere nægtede således kategorisk at yde 

mindste bidrag til tilbageføringen, hvorimod de, da forhandlingerne trak i langdrag 

på grund af forsøg på at skaffe tilstrækkelige offentlige midler til arbejdet, trodsede 

ministeriet ved at istandsætte kirken, der var forhugget og utæt som følge af under-

søgelsen. Til gengæld våges der nu omhyggeligt over, at der ikke sker mindste for-

andringer (Red.: uden Nationalmuseets godkendelse) i Veng kirkes bygninger, 

sådan som de har stået urørt siden middelalderen. Ved et tilfælde er professor 

Storchs tegninger til den tilbageføring, han påtænkte, kommet til sognet og findes 

nu i egnsarkivet i Veng skole. 

                                                 
1
 Red.: Kisterne blev gravet ned under gulvet i korsarmen, altså samme sted, som de 

oprindeligt stod, nu blot nedgravet. 

 
Foto: Erna Bachmann 
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Kirken i de senere år 

I 1965 fik kirken centralvarme med fyret anbragt i kapelbygningen. Næste store 

skridt var anskaffelsen i 1974 af et nyt orgel, bygget af den fremragende orgelbyg-

ger Poul Gerhard Andersen, København. Det var meningen, at orglet skulle have 

10 stemmer, men en anonym gave på 25.000 kr. til orglet muliggjorde 12 stemmer. 

Klangligt er det et af de skønneste orgler på egnen. I samme forbindelse lod menig-

hedsrådet alterskranke og kirkestole nymale og forsyne med oksehudsbetrukne 

hynder. Til supplering af kirkens beholdning af løse stole købte man af Markuskir-

ken i Århus 50 stole for 10 kr. pr. stk., som dog med nymaling og oksehudssæder 

står Veng i en noget højere pris. Videre er Woydakapeldøren i sydkorsarmen blevet 

gennemrestaureret, og altertavlens billeder – malet på træ, som på grund af udtør-

ring havde slået revner – er blevet limet og repareret. 

I 1975 modtog menighedsrådet fra Nationalmuseet opfordring til at lade kir-

kens tagværk istandsætte konserveringsmæssigt, fordi man havde formodning om, 

at hovedparten af tagtømmeret er lige så gammelt som kirken. Tømmeret på nord-

korsudbygningen menes at have siddet stort set urørt, siden kirken blev bygget. 

Efter minutiøs opmåling af hele tagværket samt en række andre forberedelser blev 

taget på nordkorsarmen gennemrestaureret i 1979. I 1980 fortsattes med taget på 

kor og apsis, og det er meningen, at tagene på resten af kirken skal sættes i stand, 

så snart der kan skaffes penge til det. 

Kirkegården og kirkens omgivelser 

Den ældste del af kirkegården blev i 1937 reguleret
2
, således at gravstedsrækkerne 

kom til at ligge i regelmæssige cirkelslag, af hvilke det yderste kunne føres igen-

nem, da der i 1957 blev tilkøbt et areal øst for kirkegården. På udvidelsesarealet 

blev der i 1978 indrettet en materialeplads og opført et redskabshus, hvorefter man 

kunne fjerne et gammelt WC-hus nord for kirken, efter at man en tid havde brugt 

det til redskaber. Ny kapelbygning med toiletter og redskabsrum blev opført i 1963 

sammen med et nyt lågeparti. Det gamle, noget dominerende, kapel blev fjernet. 

Det samme blev nabohuset, kaldet ”Gartnerhuset”, og på parcellen indrettedes af 

kommunen den nuværende store parkeringsplads. I 1965 blev det sidste hus mel-

lem kirken og landevejen ”Fodermesterhuset” skænket til kommunen af boet efter 

godsejer Johs. Jensen. Betingelsen var, at kommunen påtog sig nedrivning, samt at 

anlægge og holde arealet. På den måde blev der fra landevejen frit udsyn til kirken 

til glæde for såvel sognets folk som for forbipasserende. 

De store kastanietræer, der danner kirkealleen i Veng, taler deres tydelige sprog 

om værdig ælde. Det nederste træ i rækken mod kroen har dog lidt overlast, fordi 

en gravemaskine under kloakeringsarbejde kom for tæt på. Det er blevet mundtligt 

oplyst, at alleen er plantet i 1853
3
 af en herskabskusk på Sophiendal. Meddeleren 

                                                 
2
 Red.: Danmarks kirker, Nationalmuseet s. 3193: I 1850’erne foretog man en regulering af 

kirkegårdens vestre skel i forbindelse med Elisabeth Rosenkrantz’ monument. Det 

tøndehvælvede gravrum (ca. 3x10 m) i skrænten under vestdiget med indgang fra 
3
 Kastanjealleens skæbne, se næste side 
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var meget sikker på årstallet, fordi det falder sammen med andre hændelser, som 

præcist kunne tidsfæstes. 

 
 

Her slutter provst Halvor Bundgårds bog fra 1980 om Veng sogn og Veng 

kirke. Der er imidlertid sket noget med den gamle kirke i de 28 år, der er gået 

siden. 
 

 

Hvad er der sket siden 1980? 

Af Erna Bachmann  

 

For at begynde med Bundgårds slutning, hvor han fortæller om kastanjealleen, så 

kan man ved selvsyn se, at der ikke længere er en gammel alle, men kun nogle få 

nyplantede træer. Kastanjerne var syge, træerne hule og i stormvejr brækkede 

grene af, så de var til fare for forbipasserende. De nederste træer blev fjernet og 

nye plantet, man regnede med at kunne redde de sidste kæmper umiddelbart uden-

for kirkegårdslågen, men efter få år måtte man konstatere, at også disse var angre-

bet af svamp og måtte fældes. Fældet blev de – i 2006 – og nu fik man pludselig et 

helt andet syn på den gamle patriark på toppen af bakken. Kirken knejsede på sin 

bakketop, og der var ingen træer, der skyggede for udsigten, hverken til eller fra 

kirken. Allersmukkest tager kirken sig ud, når man fra bakken på Veng Skovvej, 

ser ud over byen med Sophiendal og kirken i baggrunden. Menighedsrådet annulle-

rede derfor sin beslutning om genplantning. 

Sognehuset 

I 1992 tog man det nye sognehus i brug. Der havde specielt igennem de senere år 

været et ønske fra både præst og menighed om et sted, hvor både unge – konfir-

manderne – og ældre kunne 

samles til sogneeftermiddage 

med foredrag eller film eller 

blot en snak om lokalsam-

fundet, kort sagt et SOG-

NEHUS. 

Med kroen som nabo 

var det påkrævet, at man 

ikke var en konkurrent til 

denne, der skulle være plads 

til begge. Huset blev byg-

get på et tilkøbt stykke jord 

fra Sophiendal, ganske vist 

med nogen modstand fra en 

gruppe i sognet, der mente, 

det var unødvendigt. Men 

 
 

Foto: Jes Lau Jørgensen 
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byggeriet blev gennemført, og præsten blev fri for at holde sogneeftermiddage i sine 

private stuer, og konfirmand-undervisningen blev flyttet fra skolen til Sognehuset. 

Huset bliver flittigt brugt, der holdes kirkefrokoster, de omtalte sogneeftermiddage, 

pensionisterne bruger det, Vengkoret bruger det og det rytmiske kor ”½ sød” 

bruger det. Og ikke mindst konfirmanderne har nu en nærmere kontakt med kirken, 

end da undervisningen foregik på skolen. 

Restaureringen i 2003-2005. 

Sognepræst Jes Lau Jørgensen skriver i Aarhus Stifts årbog 2005: ”Gennem flere år 

havde menighedsrådet i Veng Sogn gået med tanker om en restaurering af kir-

ken. Den var sidst blevet kalket indvendig og stolestaderne malet i 1960'erne. Hvælvingerne 

havde adskillige revner, der nødvendiggjorde repara-

tion, og 40 års brug af kirken havde sat sine spor både 

på vægge og hvælv, der var snavsede. Også stolesta-

derne vidnede om de mange års brug, så malingen var 

slidt tynd. Malingen på bænkene i en østjysk kirke 

aflægger altså sit klare og tydelige vidnesbyrd om, at 

det ikke står så helt ringe til med kirkegangen i Østjyl-

land, som det undertiden påstås!”  

Desuden var farvesætningen ikke tidssvarende; 

bænkenes grønne farver harmonerede ikke godt med 

prædikestolens og altertavlens røde nuancer. Disse på-

tænkte restaureringsarbejder var uproblematiske hånd-

værksmæssigt set og kunne blot sættes i gang, når 

pengene var bevilget, men menighedsrådet havde også 

siden 1997 drøftet en ændring af korpartiet, der binder 

nutid og fortid sammen i en smuk og enkel helhed. 

For at genskabe den oprindelige renhed og enkelhed i kor og apsis ønskede me-

nighedsrådet  

 

-    at flytte altertavlen og ophænge den på søndre korsarms vestvæg   

-    at fjerne træpanel omkring kirkens oprindelige alter af frådsten, der er  

     opført samtidig med bygningen  

-    at erstatte alterskranken med en væsentligt enklere skranke samt   

- at genåbne det tilmurede østvindue. 

 

Jes Lau Jørgensen fortsætter i Århus Stifts årbog for 2005 med redegørelsen for 

restaureringen: ”Menighedsrådet var klar over, at der var forskellige vigtige hen-

syn, som skulle vejes op mod hinanden. Dels hensynet til bygningen, som den ser 

ud i dag (og som den har set ud i århundreder med det tilmurede vindue, som der-

for også er blevet en del af kirkens historie), dels hensynet til det, der eventuelt 

ville kunne opnås både arkitektonisk og teologisk ved en genåbning af vinduet. Na-

tionalmuseet modsatte sig i første omgang en genåbning af østvinduet, idet man 

 
 

Det genåbnede østvindue 

Foto: Jes Lau Jørgensen 
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frygtede, at historiske spor derved ville kunne gå tabt. Trods modstand fra Natio-

nalmuseet fastholdt menighedsrådet sit ønske”.   

Menighedsrådet havde derefter en omfattende korrespondance med forskellige 

kunstnere, og det resulterede i, at Statens Kunstfond gik ind i projektet. De stillede 

imidlertid som betingelse for at yde finansiel støtte, at det også var dem, der ud-

valgte kunstner, og at de sammen med menighedsrådet godkendte det af kunstneren 

foreslåede produkt. Efter lang tids venten og adskillige møder i både København 

og Veng forelå der et forslag, som blev forelagt for menighedsrådet. Take it or 

leave it. Menighedsrådet valgte det sidste og sagde dermed nej tak til en lille mil-

lion kroner fra kunstfonden. Forslaget lå meget langt fra de tanker, som man havde 

gjort sig om udsmykning, og man valgte at stå fast og selv tage ansvaret for at 

finde en kunstner, som man kunne godkende og så håbe, at denne også kunne god-

kendes af Nationalmuseet, stiftet og de andre myndigheder, der var involveret. 

Man henvendte sig derefter til billedhugger Erik Heide, Mors, som allerede tid-

ligere havde været inde i billedet. Erik Heide kom hurtigt med en skitse til en Kris-

tusskulptur (den opstandne Kristus) til alterpartiet, vindue til øst- og sydvindue 

samt farvesætning af stole og orgel, som blev godkendt i menighedsrådet og ligele-

des i stiftet. Også Nationalmuseet godkendte til sidst projektet. Jes Lau Jørgensen 

konkluderer: ”Stædighed og udholdenhed viser sig undertiden at bære frugt”. Som i 

1892 viste det sig i 2004, at vengerne ved jysk stædighed og ved at stå sammen 

kunne få deres forslag igennem og dermed en meget fin løsning for den gamle 

kirke.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Erik Balle Povlsen 
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Arbejdet var allerede langt fremme, da Erik Heide kom ind i billedet. Kirken 

havde været lukket i et år, og hvælv og vægge var kalket. Det, der stod tilbage, var 

i grove træk nyt teglstensgulv i kirken, farvesætning af stolestader samt kunstnerisk 

udsmykning af apsis. Det nye gulv var ikke planlagt, men da der skulle nyt varme-

anlæg – elektrisk varme under bænkeraderne – skulle gulvet repareres, og det viste 

sig at være mere besværligt end antaget. Det var billigere at grave det gamle gulv 

op og lægge et nyt. Det benyttede Nationalmuseet sig af og foretog prøvegravnin-

ger flere steder i gulv og sokkel. Her viste det sig, at det nuværende gulvniveau i 

skibet er 55 cm højere end det oprindelige gulv, fordi der i århundrederne er lagt 

nye gulve ovenpå hinanden – mørtelgulv, lerstampet gulv, og rødt teglstengulv. 

Under det nuværende gulv er der altså tre andre gamle gulve. 

Nationalmuseet var også gået i gang med alterbordet. Da træpanelet blev fjer-

net viste det sig, at mørtellaget var beskadiget, men de underliggende farver kunne 

med varsomhed restaureres. Og hvor mørtelen var smuldret væk, blev der repareret 

med nyt. De nederste 10 cm af mørtelen på alterbordets forside var forvitret og 

blev repareret. Her lod man mørtelen stå ”rå”, for at man skulle kunne se, at der her 

var tale om en reparation.  

 

 

 
 

 

Alterbordet efter restaureringen. 

Foto: Jes Lau Jørgensen 
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Over alteret er lagt en tung, tyk og sort granitplade. For stadig at have mulighed 

for at se relikviet i alteret, er der et cirkulært låg, som kan løftes op, så man kan 

kigge ned og gennem glaspladen se selve relikviet. 

Østvinduet, der åbnedes, er genetableret med tykt glas indfattet i beton, og det 

søndre vindue, som proportionsmæssigt ikke er særlig heldig, blev lysdæmpet med 

en indsats også i beton og tykt glas. Disse to ændringer af koret har særlig ved mor-

gengudstjenester vist sig særdeles vellykket. Med solen ind af det gule glasparti i 

østvinduet spiller dens stråler hen over de hvidkalkede vægge i et meget smukt far-

vespil. 

På enkelte områder af vægge og hvælv viste kalkmalerierne sig at være i for-

holdsvis velbevaret stand. Dette gælder ikke mindst et romansk kalkmaleri -  en ca. 

40 cm bred og ca. 6 m lang bort på hvælvet i apsis - som Nationalmuseet betegner 

som unik, ikke bare i Danmark men også efter Europæisk målestok. Et interessant 

fund af romansk maleri blev også gjort på korets sydmur. Både dette og maleriet på 

hvælvet i apsis har menighedsrådet (på Nationalmuseets anbefaling) valgt at lade 

restaurere. Den kunstneriske bearbejdning af kor og apsis afspejler derfor ikke blot 

noget af det bedste indenfor det 21. århundredes kirkekunst, men også af det 12. 

århundredes.  

 

 

 

     

 
  

      Tegning: Hans Martin Petersen 

 

 

Besøgende på kirkegården  undrer 

sig undertiden over, om der er en 

hund begravet på et af gravstederne. 

Det er der ikke, men til minde om en 

trofast hund, der døde af sorg over 

sin herskerindes død, er der rejst et 

monument i støbejern over den 

trofaste ledsager. 

Det særprægede monument består 

af to dele, et egentligt gravmæle 

med skriftplade for Elisabeth 

Rosenkrantz, født 1824, død 1854 og 

et foranstående podium med en 

liggende hund (Læs mere om 

monumentet og Elisabeth 

Rosenkrantz i kapitlet om 

Sophiendals historie). 

 

 

 

 
 



Kloster og kirke 

73 

Hvad en gravsten kan fortælle 

Af Erna Bachmann i Sognet nr. 111- 2007 

 

I forbindelse med restaureringen af Veng kirke flyttede man en gravsten, der i år-

hundreder havde haft sin plads på gulvet bag alteret. De fleste kirkegængere har 

ikke haft kendskab til stenen, gemt som den var, men ved restaureringen i 2005 er 

den kommet frem i lyset. Stenen er meget velbevaret og teksten er let læselig. Den 

har fået sin nye plads i den nordlige korsarm, hvor den nu hænger på væggen. 

Gravminder kan fortælle mange historier. På en sten kan man læse navne på 

længst henfarne slægter, man kan måske også læse, hvad vedkommende har været: 

gårdmand, lærer, præst. Udformningen og den kunstneriske bearbejdning af stenen 

eller gravstedet kan også sige noget om personens status i samfundet og om mode 

på den tid, da personen blev gravsat, for gravsten afspejler i høj grad tendenser i 

moden.  

Gravstenen er sat omkring 1626, dvs. mens Christian den Fjerde var konge og 

mens Danmark var i krig både mod Sverige og Slesvig-Holsten. Den omtalte sten 

taler sit eget sprog om en families sorg over at miste tre små børn. 

 

 
Gravsten fra omkr. 1626 indmuret på væggen i den nordre korsarm. Stenen er sat over tre 

børn af birkefoged Knud Andersen, Veng. Som et kuriosum kan nævnes, at Knud Andersens 

far er den nuværende sognepræst Jes Lau Jørgensens tipoldefar x 11. 

 
Foto: Erik Balle Povlsen 
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I ”Danmarks Kirker, Dover – Veng” udgivet af Nationalmuseet står der side 3244  

 

Birkefoged over Skanderborg birk Knud Andersen i Venge-

gård har mistet tre af sine børn, der døde i en meget ung 

alder: Anne Knudsdatter, død 12. april 1622, 9 uger gammel, 

Anders Knudsen, død 26. september 1625 halvtredie år gam-

mel og Iahanne Knudsdatter, død 8. juli 1626, 42 uger gammel 

– oc er di alle barne fød i Wengigaard. 

 

På stenen ser vi de tre børn frontalt. De holder alle hænderne samlet foran 

brystet i bøn. Den pluskæbede dreng i midten har skulderlangt hår, pibekrave og 

midtknappet kofte med korte skøder. Pigerne har ens runde kraver, men i øvrigt 

forskelligt hovedtøj og kjoler. Johanne bærer takket kniplingshue, og en hårfletning 

ses bagved. Anne har tætsluttende hue og plisseret forklæde med takkede kanter.  

Et birk var i ældre retssprog en betegnelse for en retskreds, der var udskilt fra 

et herred. Alt efter om et birk var oprettet på kronens, adelens eller kirkens gods 

udnævnte ejeren af godset en birkedommer, der igen udnævnte en birkefoged, en 

stilling der kan sammenlignes med en politimester i dagens Danmark. Faderen til 

børnene havde altså en betydende offentlig stilling. Ud fra børnenes påklædning og 

det faktum at forældrene har bekostet en gravsten med deres portrætter, kan man 

udlede, at det ikke er fattigmandsbørn, men børn af endog meget velhavende for-

ældre. Man kan også udlede, at det har været en meget stor sorg at miste børnene, 

ellers havde man ikke bekostet denne sten. 

Påklædningen af de tre små børn som små voksne er typisk for det højere bor-

gerskabs børn og for adelens børn i 1600- og 1700-tallet. Fra børnene kunne gå, 

klædte man dem på, så de lignede små voksne. I hvert fald når de skulle ”vises 

frem” for gæster eller portrætteres. Om de har fået lov til at lege og snavse sig til i 

deres fine klædninger må stå hen i det uvisse. 

Det kan imidlertid undre, at man portrætterer en ni uger gammel pige iklædt 

voksentøj og med plisseret forklæde. Det har givetvis ikke været daglig påklædning 

for en baby på den tid.  

Hvad de tre børn er døde af vides ikke, men børnedødeligheden var stor. Kun 

få procent oplevede at blive fem år. Død i forbindelse med barsel, hvor både mor 

og barn døde, var almindeligt, og overlevede barnet moderen ved fødslen, døde det 

alligevel ofte af fejlernæring eller mangel på en amme. Også moderens følgesyg-

domme efter barslen, barselsfeber, brystbetændelse og andet kostede mange spæd-

børn livet foruden de almindelige børnesygdomme som mæslinger, skarlagens-

feber, kighoste, røde hunde osv. 

De sociale forhold har selvfølgelig også haft deres påvirkning på både børns og 

voksnes sundhedstilstand. Børnedødeligheden var stor både i slot og hytte. På slot-

tet med de store sale var børnene udsat for træk og kulde. Trods metertykke mure 

kunne der være meget koldt både sommer og vinter; børnene blev ofte overladt til 

en amme, for det var ikke god latin selv at amme sine børn i de højere sociale lag. 

Christian den Fjerde, der var konge på tidspunktet for stenens opsætning, fik i alt 
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ca. 22 børn med sine dronninger og forskellige elskerinder. Af børnene døde i hvert 

fald de otte som spæde, så selv på slottet med højt til loftet og mange hænder til at 

give omsorg, var det meget almindeligt, at børn døde. Og hos den lavere stand med 

små og trange rum, lavloftede og mørke, har man lettere kunnet varme rummet op, 

men også her har børnene været udsat for smitte, træk og kulde, som har været med 

til at koste dem livet.  

Hygiejneforholdene har begge steder været utilstrækkelige, og de epidemier, 

der jævnligt hærgede landet, kunne i løbet af kort tid bortrydde store dele af befolk-

ningen. En af årsagerne til at epidemierne blev så frygtelige, var de elendige hy-

giejniske forhold, som rådede overalt både hos bonde, borger og adel. Ingen af ste-

derne havde man forståelse for, at det var vigtigt med frisk luft og at holde menne-

sker og boliger rene. I den fattigste del af befolkningen levede man sammenstuvet i 

små og usunde huse, ofte kun adskilt af rå brædder fra staldens dyr. Affald fra både 

dyr og mennesker blev henkastet på mødding, hvor saften i regnvejr blandede sig 

med brøndvandet. I såvel 1300-, 1500- og 1600-tallet var det pesten, der hærgede 

Europa, men også tuberkulose, syfilis og kopper krævede hvert år mange dødsofre 

både blandt børn og voksne foruden de almindelige børnesygdomme. 

Men som sagt: vi kender ikke årsagen til at børnene døde, vi kan kun gisne ud 

fra de historiske kendsgerninger.  

Vi kender dog lidt mere til personerne bag stenen end det umiddelbart fremgår 

af den. Af sognepræst i Veng Jes Lau Jørgensens slægtsbog, hvoraf en kopi findes i 

Egnsarkivets afdeling i Veng, fremgår det, at hans tipoldefar gange elleve Anders 

Knudsen, var farfar til de tre børn på gravstenen. Anders Knudsen var i slutningen 

af 1500-tallet til et stykke ind i 1600-tallet birkefoged og boede på Vengegaard (det 

nuværende Sophiendal). Han var gift med Karen (efternavn muligvis ”Sejers-

datter”) og sammen havde de syv børn. Det ældste af disse børn var Knud Ander-

sen, som blev birkefoged efter sin far – et embede han besad fra 1619 til 1637. 

Knud blev gift med Dorthe Jensdatter, og sammen fik de seks børn, hvoraf de tre 

altså døde. 

Nummer to i børneflokken efter Anders Knudsen og Karen Sejersdatter hed 

Just Andersen. Just var altså bror til Knud Andersen – og onkel til de tre børn på 

gravstenen. Just, som er Jes Lau Jørgensens tipoldefar gange ti, var delefoged i 

Framlev Herred og havde fæstet en gård i Søballe. Delefogeden skulle varetage 

kongens interesser på herredstinget 

Gravstenen i Veng Kirke betegnes i øvrigt af Nationalmuseets konservator Leif 

Vognsen som enestående. Vel findes der andre af slagsen, men stenen i Veng Kirke 

er speciel, fordi den er så velbevaret. Og så fortæller den en historie, som har relati-

on til vores lokalsamfund, den fortæller om en af vore forfædre, som har boet og 

levet i Veng for mange generationer siden. Sammen med optegnelser fra slægts-

forskning, som er i privateje, men som også findes i Veng Egnsarkiv  (se kildeangi-

velsen) trækkes tråde til nutiden. I dette tilfælde fra 1600-tallet og (tip gange 

elleve) til sognets nuværende præst. Der findes gravminder på alle kirkegårde og i 

mange kirker. Kig efter dem næste gang, du besøger en kirke eller kirkegård, studer 

dem og prøv at læse den historie, som de tavst fortæller dig.  
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”Kirken den er et gammelt hus,  står om end tårnene falde” 

Nu har Veng kirke stået i snart 1000 år, den har mistet sit gamle tårn, men et nyt 

blev bygget i 1400-tallet, den fik hvælvinger og en krypt i de følgende århundreder, 

ombygninger og tilbygninger har den været igennem adskillige gange. Men den 

knejser stadig lige smukt på sin bakke højt over byen. Kunne den tale, ville den 

kunne berette om de mange generationer der er gået forud for os. Den vil forment-

lig også om 1000 år stå på samme sted og for de kommende vengere være et smukt 

samlingspunkt, som de vil værne om. 

 
Du kan læse mere om Veng Kirke på www.Vengkirke.dk, men du kan også besøge kirken, 

der er åben alle dage. 

 
Kilder til Veng kirkes historie:: 

Halvor Bundgård: Venge sogn og Venge kirke,  

Nationalmuseet: Danmarks kirker, Dover – Veng s. 3189-3256 

Willy Thomasen; ”En bondeslægt i Skanderborg amt gennem 300 år”  

Chr. Heilskov:  Historisk Samfund for Aarhus Stift – årbog 1937, 

Kancelliets brevbøger 23. marts 1634 side 534. 

Jes Lau Jørgensen: Århus Stift 2004: Restaurering af nationalt klenodie - side 97-110 i 

uddrag  - 

Foto: Erik Balle Povlsen, Jes Lau Jørgensen, Erna Bachmann og Ole Berg 

http://www.vengkirke.dk/

