Vestervig Kirke.
Ved P. L. Hald

Den Hovedistandsættelse af den gamle Vestervig
Klosterkirke, som i indeværende År er blevet
afsluttet for selve Kirkebygningens Vedkommende1),
havde allerede i en Række af År vist sig påtrængende
nødvendig. Så tidlig som i 1884 blev der udarbejdet
et Forslag om en sådan, hvilket dog ikke kunde
gennemføres. Alt som Tiden gik, og man af Hensyn
til den forventede Restaurering undlod at bøde på de
gamle Skader, trådte Skrøbelighederne mere og mere
frem. Men ikke blot at man ønskede at skaffe tålelige
Vilkår for Menigheden, da Gudstjenesten i høj Grad
led under de uhyggelige Forhold, ønskede man også,
at den i Tidens Løb stærkt vanrøgtede Kirke, ødelagt
gennem Ildebrande og Ombygninger, de sidste også
af ikke kirkelige Grunde, helt eller delvis kunde føres
tilbage til sin oprindelige Skikkelse.
Omsider betød længere Opsættelse Kirkens
fuldstændige ødelæggelse; et Hjørne af det søndre
Sideskib faldt ned, og der var Udsigt til, at der vilde
falde mere, og Opholdet i Kirken kunde blive
livsfarligt. Derfor satte Menighedsrådet, med
Sognepræsten, Pastor Henr. Laursen, i Spidsen, et
energisk Arbejde ind på at søge Kirken restaureret.
Ved Arkitekt Clemmensen blev der først på
Sommeren 1916 foretaget Undersøgelser og
Udgravninger, hvorved det lykkedes at konstatere
Kirkens oprindelige Længde, ligesom man tydelig
fandt Koret og Korrundingens Plads (det lykkedes
derimod ikke at konstatere Tværskibets Længde), og
på Grundlag af Undersøgelsen blev der udarbejdet et
Forslag til Restaureringen.
Ved Finanslovens 3. Behandling i Foråret 1918
fremkom der Forslag om en Bevilling på 126,000

Kr. til Arbejdets Gennemførelse, hvortil Kirken
yderligere skulde tilskyde 24,000 Kr. Bevillingen blev
givet, og Arbejdet påbegyndt i April 1917 og skred nu
de følgende År jævnt frem. Imidlertid viste det sig nu
ret hurtigt, at den projekterede Sum under den
herskende Dyrtid ikke slog til, så at Summen, før
Arbejdet var færdig, beløb sig til over 300,000 Kr.
Men Resultatet har sikkert ikke blot glædet
Menigheden, men også alle, der har Interesse for
Kirkens store historiske Minder, af hvilke de ældste er
knyttede til Kirkelivets første Begyndelse her i Thy.
Klosteret blev grundlagt af St. Thøger, hvornår er ikke
helt sikkert, men Kirken var færdig 1117, da den blev
taget i Brug ved, at St. Thøgers Helgenlevninger blev
overflyttede til den fra den gamle Sognekirke, der var
den egentlige St. Thøgers Kirke, og hvor de først var
skrinlagte.
Endvidere kan det være glædeligt at se den
Interesse, som Sognemenigheden har vist ikke blot for
at få deres gamle berømte Kirke genrejst, men også
Offervilligheden for at få den forskønnet, idet der til det
sidste Formål ved Gaver er ydet tilsammen over 30,000
Kr. Hertil kommer så Nationalmuseets Indsats, idet det
har ladet afdække Rester af fundne Kalkmalerier, der
måske engang kan danne Grundlaget for en yderligere
Udsmykning. Selve Restaureringen er foregået under
Tilsyn af det ”særlige Kirkesyn”. Søndagen den 25.
Septbr. i År foretoges Kirkens Nyindvielse af Biskop
Ludwigs, Ålborg, under stor Deltagelse fra
Sognemenighedens Side. Årbogen håber til næste År at
bringe en Beskrivelse af den gamle Kirke udarbejdet af
Pastor Henrik Laursen i Vestervig.
P. L. H.
(Historisk Årbog for Thisted amt 1921, side 295-296)

1
Arbejdet med Oplægningen af Blytaget er påbegyndt, men bliver
ikke tilendebragt før næste År.

