
Mindeplader i Bedsted Kirke 
Af Leif Krogsgaard, Bedsted 

 
På loftet over Bedsted Kirke ligger hengemt 
nogle gamle mindeplader, af samme art som 
Torsten Balle beskriver i Historisk Årbog for 
Thisted Amt 1959 side 102. Det har ikke været 
muligt indtil nu at finde et fotografi fra Bedsted 
kirkes indre, hvor pladerne kan ses, men der er 
ingen tvivl om, at de har været ophængt nede i 
kirken ligesom det var tilfældet i Torsted og 
Vester Vandet. 

Da en del af pladerne var meget tærede af rust 
og for nogles vedkommende helt ulæselige, faldt 
det mig ind, at jeg dels måtte affotografere, men 
også sikre teksten på dem for eftertiden. 

Nogle af pladerne er mere kunstfærdigt 
udformede end andre. Der findes ligesom to 
hovedtyper. Den ene er en enkel oval hvælvet 
plade, som for det meste ses at have haft en sort 
bundfarve med hvid latinsk skriveskrift. 

Den anden type består af en oval, hvælvet 
plade omgivet af egeløv, som for neden er 
afbrudt af et fodstykke. Disse plader er 
hvidmalede med sort skrift og er de bedst 
bevarede. Endvidere er alle pladerne forsynet 
med nogle på bagsiden påloddede øskner. 

Hvad angår pladernes anvendelse har jeg 
forespurgt på Museet for Thy og Vester 
Hanherred, hvor man giver følgende forklaring, 
som i øvrigt også stemmer overens med Torsten 
Balle’s udlægning. Pladerne skulle angiveligt 
have smykket kisten under selve 
begravelsesceremonien. Dette kunne forklare 
øskenerne på bagsiden. Herefter er de blevet 
ophængt i kirken til minde om den afdøde. Man 
kunne få den tanke at skikken er afledt af de 
kisteplader, som førhen lå på låget af fornemme 
folks kister. Denne type findes også 
repræsenteret i Bedsted Kirke, nemlig på Poul 
von Klingenberg’s store egetræskiste, som står i 
kapellet nederst i tårnet. Dog kun som et lille 
fragment. 

Hvad angår indskrifterne er disse ret 
ensartede. De begynder alle med en oversigt 
over afdødes livsforløb, og afsluttes med en to - 
tre vers. 

Man kan så spørge, hvem har lavet disse 
plader, og hvem har forfattet teksterne. Hvad 
angår fremstillingen af selve pladerne, kunne 
man forestille sig, at mere eller mindre lokale 
blikkenslagere har haft et lager af disse liggende 

i forskellige udgaver. Inskriptionen er sikkert 
også malet lokalt. Teksten samt versene er 
sikkert skrevet af den lokale degn, som har haft 
kendskab til afdøde. Dette leder tanken hen på de 
i fordums dage velkendte ligvers som fandtes i 
næsten ethvert hjem. Sådanne testimonier, som 
de også kaldes, var i hine tider forfattet af 
degnen, sirligt nedskrevet og prydet med tegnede 
og farvelagte ornamenter. Disse blev ved 
begravelsen oplæst af præsten hvorefter familien 
senere lod dem indramme og ophænge i 
hjemmet. Et sådant eksempel kan i øvrigt ses i 
Sydthy Årbog 1988 side 24. Jeg vil i årene 
fremover prøve at bringe billeder samt tekst på 
de plader, der lader sig tyde. 

 
Herunder hviler jordens Deel af 

Laurits Christensen 
Førhen Kirkesanger og Skolelærer i Bedsted 
Sogn. Han er født i Willerslev Sogn 18. Februar 
1801, og dimiteret fra Seminariet i Snedsted den 
3. Septbr. 1822 med Hovedkarakteren Meget 
duelig. 1828 d. 24. April blev han, efter at have 
været hjælpelærer ved Bedsted Skole i 4½ Aar, 
beskikket til at være Kirkesanger og Skolelærer 
for Bedsted Sogn i hvilket Embede han vedblev 
at virke med Nidkærhed og Flid, indtil en 
pludselig Sygdom d. 8. December 1856 således 
lammede hans Sjæls og Lægems kræfter at han 
efter eget Ønske blev endtledig 1857. Hans  
 

 



legemlige Lidelser tiltog stadigen og endtes ved 
hans død d. 16. October 1858 i hans Alders 57½ 
Aar. Han var 2 gange gift, første gang med hans 
15. November 1845 afdøde Hustru Ane 
Nielsdatter, hvilket Ægteskab velsignedes med 5 
Sønner og 1 Datter, hvoraf Datteren tillige med 
Moderen modtager faderen i Evigheden. 2 den 
gang indlod han sig i Ægteskab 16. April 1847 
med hans nu dybtsørgende Enke Karen 
Christensen og dette Ægteskab velsignedes med 
2 de Døttre, der med Brødrene og Moderen 
begræde Tabet af en øm og kjærlig Fader Mand 
og Ven. 

Nu Din Id og Daad er endt hernede 
over aftensblaa du fandt dit Hjem, 
Skjæbnens Piil forstyrrer den ifreden 
og så vi skal samles der med Dig, 
Når for os en Aurora smiler, 
Der vi skue skal hvor sødelig, 
Du i Jesu milde Arme hviler. 
 
Der Du vinker da ad alle dem 
Som du elsker, Du hernede lærte 
Til at gaae på Dydens veje frem 
Du dem møder fryde vil dit Hjerte. 
 
Kilde: Sydthy Årbog 1993, side 77-79. 
 

 



 


