
Skærtorsdag byder Flemming Møller indenfor i sin menigheds kirke i Uth. Kirken har været lukket et år på grund af en omfattende
restaurering. (Foto: Martin Ravn)

Uth Kirke tre mill. kr.
stærkere og flotter
Genindvies skærtorsdag efter et års restaurering

Uth Kirke genåbner
skærtorsdag med en
festgudstjeneste ved bi-
skop Herluf Eriksen.
Genåbningen sker ef-
ter en omfattende re-
staurering, som har va-
ret halvandet år og kos-
tet omkring tre mill. kr.

Efter restaureringen frem-
står kirken nykalket med ny-
malede bænke og orgelparti,
afhøvlede gulve, nyvasket loft,
forstærkede piller og genop-
friskede kalkmalerier af de 16
våbenskjolde, som giver fami-
lien Rosenkrantz ret til at kal-
de sig adelig.

Restaureringen var nød-
vendig, fordi kirkens mure
slog revner - sandsynligvis
fordi kirkens støttepiller hav-
de sat sig.

Samtidig dryssede væggene
indenvendig i kirken. Og efter
sidste konfirmation i foråret
1990 blev kirken derfor luk-
ket.

Bygget efter Holger
Den nuværende Uth kirke

stammer fra 1575, hvor Karen
Gyldenstjerne på Boller Slot
lod kirken opføre.

Ifølge de lokale vandrehi-
storier havde hendes mand,
Holger Rosenkrantz, fået lov
til at rive kirken i Sejet ned for
til gengæld at bygge en ny i
Uth.

Det gjorde han ikke men
brugte istedet nogle af stene-
ne til Boller Slot.

Efter hans død mente Ka-

ren Gyldenstjerne, at hendes
mand Holger var død som
straf for, at kirken ikke blev
opført som aftalt.

- Derfor opførte Karen Gyl-
denstjerne kirken i Uth efter
sin mands død - ihvertfald
ifølge vandrehistorien, fortæl-
ler formanden for Uth Menig-
hedsråd, Flemming Møller.

Kirke revet net
Hvornår det første gudshus

blev opført, hvor Uth kirke
står idag, fortaber sig i det
uvisse.

Den første stenkirke blev
bygget på stedet omkring år
1200. Men muligvis har der
været en trækirke endnu før.

Helt klart står det dog, at
den daværende stenkirke blev

revet ned på samme måde som
den i Sejet.

Den nuværende kirke blev
oprindeligt opført med rund-
buede hvælvinger og med et
gravkapel til Rosenkrantz-fa-
milien.

Våbenhuset mod syd blev
sandsynligvis opført i 1600-
tallet i forbindelse med en re-
paration. Og i 1869, blev kir-
ken endnu engang gennemre-
staureret.

- Det var ved samme lejlig-
hed, at midterskibet blev for-
højet til sine 16 meter og for-
synet med fladt bjælkeloft,
fortæller Flemming Møller.

Større piller
Ved den restaurering, som

entop er overstået, er der ikke

sket de store ændringer i kir-
kens konstruktion. Men for at
stabilisere østgavlen er de to
stræbepiller gjort betydeligt
større og derved ført tilbage til
de dimensioner, de havde før
kirkens ombygning i 1869.

- En konstruktion, vi håber
vil modvirke fremtidige rev-
ner, siger Flemming Møller.

Kister revner
Et sted, hvor revnerne end-

nu ikke er repareret er i Ro-
senkrantz' gravkapel i øst-
væggen.

Der er der opstået alvorlige
revner i de tre marmorsarko-
fager, som står frit i gravka-
pellet.

- De har ikke samme kultur-
historiske værdi som den ki-
ste, der er anbragt i nichen og
forestiller en alkove med Hol-
ger Rosenkrantz og hans to
hustruer, fortæller Flemming
Møller.

De tre store marmor-ligki-
ster er imidlertid så kendeteg-
nende for herregårdskirken i
Uth, at Flemming Møller me-
ner de bør restaureres på et
tidspunkt.

- Men det var der ikke penge
til i denne omgang, siger han.

Efter festgudstjenesten
skærtorsdag mødes deltager-
ne på kroen. I den forbindelse
har medlemmer af menighe-
den bedt om at, at der bliver
opstillet et indsamlingsfad, så
menigheden kan give sin kir-
ke en gave. De indsamlede
penge bliver brugt til en dåbs-
kande. ( Hans)
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