Astrup Kirke
- en beskrivelse

Astrup Sogn
Astrup sogn ligger på en svagt
skrånende flade lige syd for et
markant bakkelandskab. Fladen
gennemskæres af brat nedskårne
bækdale, som danner en naturlig
afgrænsning af byen mod nord.
Byens ældste huse ligger ud til de
to indfaldsveje, Bøgstedvej og
Astrupvej.
Fra 1980’erne og frem er byens
størrelse mere end fordoblet
med udbygningen af parcelhuskvarterer og jordbrugsparceller,
og der bor i dag lidt over 500
indbyggere i byen.

Astrup by var som udgangspunkt kendetegnet ved husrækkerne langs Astrupvej og
Bøgstedvej. Senere er dette blevet suppleret med nye villakvarterer, der ikke har noget egentligt
slægtskab til den oprindelige vejby. Kirken og kirkegårdsanlægget, der er præcist afgrænset af
stendige og gangsti, indtager en
central plads midt i byen.

Bøgsted Hovedgård
Umiddelbart syd for Astrup ligger Bøgsted Hovedgård. Oprindelig var Bøgsted en landsby
med ca. 50 huse, men blev fra
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1500-tallet til en samlet hovedgård. I 1775 blev gården ombygget fra den oprindelige renæssancestil til den barokstil, der præger
stedet i dag.
I 1949 blev der forandret en del
på både gårdens ydre og indre:
Den middelalderlige kirkefløj
blev nedrevet og indenfor blev
bl.a. lofter sænket og vægge dækket med plader i tidens stil. I
1521 havde fru Margrethe Krab-

2

be erhvervet Astrup kirkes ejendomme, ligesom hun ved mageskifte med Børglum bispen havde erhvervet kaldsretten til
præsteembedet. På dette tidspunkt havde Bøgsted 47 ejendomme under sig. De følgende
århundreder var ikke pietetsfulde
overfor det gamle hus, der kom
til at lide under skiftende tiders
smag eller mangel på samme.
Bl.a. gav Nationalmuseet lov til
nedrivning af den vestvendte

kirkefløj, der ellers havde givet
læ for den barske vestenvind.
Siden 1996 er det tilbageblevne
Bøgsted ejet af cand.mag. Mytte
Fentz og pens. overlæge Vagn
Fentz, der straks ved overtagelsen lod den smukke gård nænsomt restaurere til glæde for eftertiden. I dag er Bøgsted gennemrestaureret, og man har genfundet en del gamle kalkmalerier
og tapeter, gulvbrædder af pommersk fyr fra 1500-tallet og spær
lavet af skibsmaster.
Foruden den fredede hovedbygning kom fredningen for nogle
år siden også til at omfatte bl.a.
den brolagte indkørsel.

Astrup Kirke

byggemåden. Af oprindelige enkeltheder spores en rundbuet
norddør (kvindedøren) og et tilmuret rundbuet korvindue. Både
korbuen og syddøren er udvidet
i gotisk stil. Et tårn nævnes i
1639. Våbenhuset er opført af
små sten og er sikkert ligesom
alle nu åbne vinduer fra anden
halvdel af 1800-tallet.
I Astrup kirke forefindes en romansk granitdøbefont med terningkapitælfod, kummen deles i
en række felter, ligesom i Mosbjerg, Ugilt, Tårs og Serritslev
kirker. Dåbsfadet er af messing.
Det er sydtysk fra omkr. 1575
med spejderne i Kanaan og næsten nedslidte våben, det ene
Juel´ernes.

Astrup Kirke er opført omkr.
1200-1250 af granitkvadre og
munkesten på hulet skråkantsokkel af granit. På den tid, da kristendommen for alvor fik greb
om den danske befolkning.
Det var især Valdemarerne, der
stod bag de mange kirkebyggerier, der smykker det danske landskab; de bygninger, der vidner
om den tro og den kultur, der
stadig danner baggrund for vor
tilværelse i dag. Kirken er bygget
i overgangen mellem romansk
og gotisk stil, hvilket fremgår af
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Indvendigt i vestgavlen er indsat
en gipsafstøbning af en i 1908
fundet munkesten med runeindskrift (originalen opbevares på
National Museet). Stenen blev
fundet under den store restaurering samme år. Hvem der oprindelig stod bag kirkebyggeriet i
katolsk tid vides ikke, det fortaber sig i fortidens mørke; men
efter reformationen kom kirken i
1537 til at tilhøre ”Bøgsted”.
Astrup Kirke har gennem århundreder tilhørt hovedgården
Bøgsted, hvilket i nogen grad har
præget dens indre. Bøgsted Hovedgård blev første gang omtalt i
1419, men byggeriet af den nu-

værende hovedbygning blev gennemført i 1500-tallet.
I Astrup Kirkes nordlige korvæg
er indsat en ligsten med portrætfigurer over Morten Krabbe til
Bøgsted, der faldt i Sverige 1566
og hustru Mette Madsdatter (f.
Viffert), død 1597. Gravmindet
er udført i grå Gotlandsk kalksten, og den er restaureret i
2009.
Ved klemmebrev i 1555, blev
Astrup sogn lagt til Sindal og
biskoppen magelagde præstegården i Astrup bort til ”Sejlstrup”.
Præsten skulle derefter bo i Sindal, men søstrene Kruse stillede
gården ”Mølgaard” i Ugilt til rådighed for præsten.
Der findes ingen oplysninger
om, hvor præstegården i Astrup
har ligget.
I kirkens østgavl ses en lem, der
fører ind til en tilmuret gravkælder, der findes under koret. Her
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fandtes 14 kister, der alle rummede de afsjælede legemer af
familiemedlemmer fra slægterne
på ”Bøgsted”. Kisterne var i meget slet stand, og alt er nu nedgravet på kirkegården. Desværre
findes der intet gravminde over
dem, men på kirkens vestvæg er
der ophængt et smukt kistelåg.

Altertavle
I våbenhuset ses tre billeder; de
forestiller tre af de muligvis fire
træfigurer, der indgik i den gamle
altertavle.
Da altertavlen med de fine træudskæringer i 1700-tallet var
”stærkt forhavet”, blev disse figurer anbragt omkring døbefonten, hvor de stod indtil National
Museet tog dem i forvaring; og
det er derfra vi har fotografierne.
Den nuværende altertavle er fra
omkr. 1775 i landlig rokoko med
udsavede vinger og korsfæstelsesmaleri. Den er indsat i en udskåret træstamme. På nordvæggen hænger et opstandelses billede, en kopi efter Carl Bloch.
Endvidere ejer kirken en smuk
alterkalk (renæssance) skænket af
Mette Vifert til ”Bøgsted”. To
balustreformede lysestager og et
dåbsfad (tysk), der forestiller
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merbrevet 8 - Romerbrevet 1 - 5.
Mosebog 22 - Siraks Bog 10 og
2. Korintherbrev 12. Prædikestolens baldakin er fra 1656.
spejdernes hjemkomst fra Kanaan (1575).

Krucifiks
Et meget smukt udført krucifiks
fra katolsk tid er fra ca. 1475.
Prædikestolen er smukt udskåret
fra 1616 af karnatype - fra Niels
Ibsens værksted i Hjørring med
våben fra Ulrik Sandberg og
dennes to hustruer. Et typisk
Ibsen arbejde med kraftfulde
søjler og kraftige slyngbånd omkring arkadefelter - øverste smalfelter afgrænses af beslagornamentik. Prædikestolen har skriftsteder fra Siraks Bog 33 - Ro6

Fisken findes i indgangsdørens
højre karm. Fisken er fra gammel tid brugt som kristent symbol. Her ved kunstneren Erik
Heide. Det græske ord for fisk
ICHTHYS ses som bogstaverne
Iesous Christos Theou (h)Yios
Soter = Jesus Kristus, Guds søn,
frelseren.
Kirkeklokken fra 1560, støbt af
klokkestøber Peder Lauridsen,
og skænket af Morten Krabbe til
”Bøgsted”. Senere blev tårnet
fjernet, da det var ved at falde
ned. Af senere restaureringer
nævnes 1854, da våbenhuset
blev tilbygget. I 1908 gennemgik
kirken en af de største restaureringer blandt landsdelens kirker.

Orgel
I 1973 blev det gamle udtjente
orgel taget ned, pulpituret fjernet
og et nyt orgel, fremstilet hos
orgelbygger Husted opstillet på
kirkegulvet. Orgelet kostede
56.000 kr. Hele restaureringen
kostede 217.000 kr. Indvielsen
blev fejret ved en festgudstjeneste, hvor det nye orgels smukke
toner ledsagede salmesangen.

Kirkegården
Kirken fik dengang sit første
orgel. Senere restaureringer
fandt sted i 1934-1954-1973.
Ligkapellet er opført i 1943.

Kirkegården har ingen gravmonumenter over de slægter, der
gennem tiderne har ejet kirken.
Et gravsted skal nævnes. Gravstedet der rummer den store tra-
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gedie, der overgik familien Arildsen, da seks af deres børn indebrændte den 14. december 1935.
To år senere omkom faderen
ved en ulykke. Det store monument på gravstedet blev skænket
af en stenhugger i Tyskland, der
havde læst om tragedien. Gravstedet ligger lige øst for klokkestablen.
I 1937 overdrog ejeren af
”Baggesvogn” kirken til menigheden i Astrup. I 1970 blev
Astrup kirkesogn som indtil da
havde hørt til Sindal sammenlagt
med Ugilt. Astrup sogn indgår
fra 1. maj 2010 i pastoratsfælles-
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skab med Sindal Sogn - SindalAstrup pastorat.
Læs mere om Astrup kirke og
sogn på www.astrup-sogn.dk
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