To præster
begravet i
Lundum kirke
Ikke blot en, men hele to prster ligger begravet i et grav-kammer under koret i Lundum kirke.
Forleden fandt arkitekt Peter Kristiansen fra Nationalmuseet de jordiske rester af
prsten Ulrik Zitscher, der
virkede i sognet fra 1672 til
1687. Men ved at afdække
endnu en kiste fandt den
bygnings-arkæologiske ekspert
spor af præsten Peder Mortensen, der var Ulrik Zitschers forgnger.
Kisten, der kunne skimtes
under udgravningen af Ulrik
Zitscher, viste sig at rumme
bogstaverne P M S samt
årstallet >Anno 1675.
- P M S svarer fint til Peder
Morten-Sen. Denne stave-måde var almindelig dengang, og
årstallet kan også sagtens passe. Peder Mortensen stoppede
sit virke som prst i 1672,
men det er vel rimeligt at antage, at han har levet i tre år
herefter og så er clod og siden
Kristane. bisat i koret, siger Peter
Dog må kirkebøgerne melde
pas om dødsfaldet i 1675. Der

star ingen steder noteret, at
en Peder Mortensen er afgået
ved (Wen dette år i Lundum,
men alligevel tror Peter Kristiansen, at det er resterne af
Peder Mortensen, der er dukket op.

Femte kiste
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Foruden kisten med Peder
Mortensen dukkede en femte
kiste op i gravkammeret ved
nrmere eftersøgning. Det
var endnu en barne-kiste, så i
alt tre born er blevet bisat i
koret.
- Den senest fundne barnekiste stammer formentlig fra
perioden 1725-1775, siger Peter Kristiansen.
Grav-kammeret blev

lidt frem i koret og fjerne en
tæppe-belægning. Gulvet viste sig at vre i en meget dårlig forfatning, og da man
brkkede brædderne op, dukkede grav-kammeret frem.
Udgravningen er nu afsluttet, og i de kommende dage
lægges der nyt gulv i koret i
Lundum kirke, der for tiden
er lukket. (hj)

Skjult under gulvet i koret i Lundum kirke er der afsløret et
hidtil ukendt grav-kammer med fern kister. Arkitekt Peter Kristiansen fra Nationalmuseet foretog forleden en udgravning på
stedet, og det er nu fastlagt med stor sikkerhed, at to præster fra
1600-tallet er blevet bisat i koret. (Foto: Lars Juul)

