
Altertavlen kommer
iikke hjem til jul men den kommer - efter 86 års tovtrækkeri mellem Torsted kirke og

Århus Gamle By - Restaureringarbejdet langt fra færdigt

Man har endnu ikke fundet kalkmalerier i Torsted kirke - nu skal man have lagt gulv og installeret nyt varme-
anlæg, før man kan se frem til kirkens genindvielse.

Gennem 86 år har Torsted kirke
og Århus Gamle by været uenige
om, hvem der rettelig burde eje den
kostbare gamle altertavle, som før
1885 havde sin plads i kirken.

Højere kirkelige instanser gav den
karakteren „ikke opbyggelig nok",
og den blev - som det hed - midler-
tidigt deponeret i Århus.

Tavlen, der er fra det 14. århun-
drede, gengiver en groft udskåren
jomfru Maria-figur sammen med de
tre vise mænd og i fløjene de tolv
apostle. I dens sted placerede man
et mindre værdifuldt maleri.

Der gik 53 år, før Torsted første
gang rettede forespørgsel til Århus
med anmodning om at få klenodiet
tilbage. Man forsøgte igen i 60'erne,
men fik afslag. Omsider besluttede
menighedsrådet at forlade de høflige
forespørgsler til fordel for en retssag

- som imidlertid ikke bliver til no-
get. Den gamle By har nu indvilget 1
at levere altertavlen tilbage, hvor
den hører hjemme.

300.000 kr.
Tavlen, der er noget medtaget,

skal først til Nationalmuseet, og den
vil ikke blive indsat i kirken, før
det store restaureringsarbejde, der
har stået på siden januar, er tilen-
debragt. Det trækker længere ud
end først beregnet - man havde hå-
bet, at kirken kunne stå færdig til
jul, men endnu forestår et større ar-
bejde, blandt andet med at lægge
gulv.

- Kirken var meget fugtig, da vi
begyndte, og gulvene grønne og
svampede, siger menighedsrådets
formand Poul Hansen, der anslår

den samlede udgift til godt 300.000
kroner.

- Forholdene bliver ikke bedre,
medmindre vi får et nyt varmean-
læg, med ventilation. Det er desuden
nødvendigt for at vi kan få altertav-
len hjem.

- Arkitekterne er jo også grundi-
ge, når de først har begyndt et ar-
bejde som dette. Al kalken skal ban-
kes af væggene, for at man kan se,
om der skulle være malerier under.

Uden for kirken er man i gang
med en betragtelig udvidelse af kir-
kegården. - Indbyggertallet er vok-
set betydeligt de sidste år, konstate-
rer Poul Hansen. - Det er anden
gang, vi må udvide. For ti år siden
havde Torsted 7-800 indbyggere, idag
er her godt 2.000, og kirkegårdsarea-
let er næsten fordoblet.
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