
 

 

 
Ydby Kirkes Brand 1742. 

Ved Smed H. Kjær. 
 
 
LØRDAG den 6. November 1742 brændte Ydby 
Kirke efter al Sandsynlighed foranlediget ved 
Lynnedslag; men iøvrigt er kun faa og usikre 
Efterretninger opbevarede om denne Tildragelse. Paa 
Pulpituret findes 5 smaa Tavler, paa hvilke der er 
malet: 1. Kirken, som den saa ud før Branden; det ser 
ud, som om Taarnet endte med et Spir 2. Den 
brændende Kirke. 3. Kirkens Brand 1742 den 6. 
November. 

 
”Jeg med Kirke, Taarn og alt 

Ved en Ild i Aske faldt”. 
 
4. Kirkens Indvielse paany 1743 den 1. Decbr., første 
Søndag i Advent. 
 

”Kongen og det ganske Land 
Mig og Kirken hjalp istand”. 

 
5. Ønske om Kirken. 
 

”Gud lad denne Kirke staa 
Til ald Verden skal forgaa. 
Anno 1747 af 21. August. 

 
Paa denne Tid var Oluf Holger Saxesen Aschanius 

Præst i Boddum-Ydby, og mærkeligt nok har han intet 
skrevet om denne Begivenhed; men hvad han har 
undladt kan ogsaa være oplysende; thi ved to 
Daabsindførsler fra Ydby Sogn 1742 og følgende Aar 
er skrevet i Margen henholdsvis i Boddum Kirke og 
Ydby Kirke. 

Af Kirkens Inventar vides intet andet reddet end 
Kirkens Kalk og Disk, som begge er af Sølv. Sagnet 
fortæller, at en behjertet Bondekarl under Branden 
kravlede gennem en Aabning i Muren lige ved 
Jordoverfladen, der førte ned til en Begravelse under 
Altergulvet, lettede en Lem der laa over Nedgangen 
og fik fat i Kalken og Disken og krøb samme Vej 
tilbage. Paa Kalken staar: 

Er denne iche en Brand, der er reddet af Ilden, 
Ildens Magt der Kirken brendte, med Guds Hjelp mig 
ikke skjændte. Zackarias 3 Cap. 2 v. A. sal. N. 

Kirken skal iøvrigt mod Nord have haft et Sakristri 
eller Kapel, som senere er nedrevet; en Overlevering 
vil fortælle, at paa det Sted, hvor Kapellet skal have 
staaet, skal de Kister være nedsatte, der blev fjernede, 
da Begravelsen blev nedlagt. 

Endnu fortæller et Sagn, at Kirken skal være 
brændt engang før, nemlig i 1600erne, ogsaa 
foraarsaget ved Lynild; men ikke nok hermed, der 
forudsiges en tredje Brand. Men sker den, saa vil der i 
den paa Kirkegaarden liggende Høj findes saa stor en 
Guldskat, at Kirken igjen kan blive opført. 

Den nuværende Altertavle bærer Aarstallet 1577, 
og man skulde saa tro, at den var blevet reddet ved 
Branden; men dette er ikke Tilfældet. Da man efter 
Branden skulde have en ny Altertavle, blev en saadan 
købt fra Vestervig Kirke. Paa Altertavlen staar iøvrigt 
malet: Renoveret Ao 1747 A. Gundahl pinx. 
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Gammelt Billede af Ydby Kirke med Kæmpehøjen. Efter Galschjødt


