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Sdr. Vilstrup kirke er ensomt beliggende 2 km. uden for 
landsbyen, muligvis oprindeligt placeret ved en landsby, 
Lærkeholm, som ikke kendes i dag, men som er omtalt i et papir 
fra 1329.  
Kirken er fra tiden med det store kirkebyggeri omkring 1200.  
Skib og kor er i romansk stil, bygget af kampesten fra de 
omkringliggende marker, med dobbeltsokkel og med hjørner af 
tilhuggede granit kvadre.  
Tårn og våbenhus er senere tilbygninger, oprindelig opført i 
munkesten, men repareret med mursten. 
 
 
 
 

Kommer man fra kirkegården hen mod indgangen til våbenhuset, 
fanges øjet af to store romanske granitgravsten, der flankerer 
indgangen. En tredie er anbragt som overligger.  
De stammer fra den katolske tid og har sandsynligvis ligget inde i 
kirken.  

 
 

Desværre er de gamle kalkmalerier i tårnrummet overkalket, 
ligesom de gamle ujævne kampestensmure er dækket med et 
tykt pudslag. Alligevel er der grund til at glæde sig over et smukt, 
harmonisk kirkerum, særlig den meget smukke korbue af 
huggede granitkvadre. 
 

 



Altertavlen og prædikestolen formodes skænket til kirken år 
1667 af kaptajn Sigvard Liitzov på Landerupgård. Det oprindelige 
alterbillede var (ifølge provst Seidelin 1768) malet i røde, grønne 
og hvide farver. Det forestillede Adam og Eva, der spiste af den 
forbudte frugt samt Kristus på korset.  
Det nuværende alterbillede er opsat år 1872 og forestiller Jesu 
indstiftelse af nadveren Skærtorsdag aften. 
 
 

 
 
     
 
Disk og kalk 
Altersølvet skænkedes til kirken år 1717 af daværende 
sognepræst Peder Klausen, Emmerleff. 
 
 
 
 

Døbefonten, der oprindeligt stod i koret, flyttedes i 1960 ned i 
kirken. Dåbsfadet af messing stammer fra år 1600. I bunden er 
der indgraveret den norske løve.  
 
 

 
 
 
 
 
Krucifixer 
Kirken har to krucifikser.  
På tårnrummets sydvæg hænger et unggotisk krucifiks fra 
omkring år 1300. Et nyere sengotisk har før hængt over korbuen, 
men har nu sin plads på skibets nordvæg 



 
 

 
 

Klokkestabel 
Den tilbageværende af kirkens to klokker, som nu hænger i en 
stabel ved kirkens østgavl er gammel. Den menes omstøbt 
allerede i Frederik d.I1's tid, omkring 1580. Den er mærket med 
hans våben. Den er igen omstøbt i 1803. Øverst på den står: Gud 
alene æren, støbt af P.Pedersen, København 1803.  
 
 

 
 


