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Kirkens indgangsportal

Så smukt der er på toppen af bakken

Formentlig har kirken i århundreder stået uden våbenhus, og
den smukke indgangsportal kom derved virkelig til sin ret.
Der er to skønne doriske søjler, hvorpå der foroven hviler en
stor halvmåneformet overligger, en tympanon. På væggene
er der fastgjort to gravsten. Det er mindesten fra kirkens
gulv. Indgangspartiet her viser os netop, at det er en Sct.
Peders kirke, for den halvmåneformede overligger har et
udhugget billede, der forestiller Jesus Kristus, som med den
højre udstrakte hånd rækker Himmerigets nøgler til apostelen Peter og med venstre udstrakte hånd rækker en bogrulle til apostelen Paulus.

Akvarel af Øster Nykirke Kirke,
malet af Marianne Morgenstjerne fra Give.

ved den gamle Hærvej

Øster Nykirke kirke ligger på en af de højeste bakkeknuder i
vort land, 127 m over havet. Kirken er bygget omkring 1150.
Det blev en flot kvadrestenskirke i romansk stil (runde buer)
Det er store firkantede blokke af granit, fint tilhuggede, som
nederst hviler på en skråkantsokkel af samme materiale. På
nordsiden er kvadrene helt synlige. På sydsiden derimod,
hvor der har været ombygninger (større vinduer og et kapel
med gravkælder, som blev nedrevet i 1769), er kirken pudset og kalket.

Kirken ligger ved Hærvejen; og ovre på den anden side af
vejen er der en kilde – oven i købet en hellig kilde. Navnet er
Sct. Peders Helligkilde. Måske er det den, der har bestemt
kirkens beliggenhed, fordi mange pilgrimme i den tidlige
Middelalder søgte kildens helbredende kraft. Da der så blev
bygget en kirke på stedet, blev det til Sct. Peders Kirke; men
i dag hedder den Øster Nykirke Kirke – den højest eller
næsthøjest beliggende kirke i Danmark.

Den ene af de store kvadre bag den venstre
søjle har indhugget figurer af en kriger, en løve
og to søhestelignende fabeldyr, måske drager?
Men da figurerne er hedenske, så har man
vendt stenen på hovedet, så den ikke skal få
magt over kirken.

Først i den sengotiske periode blev der bygget et tårn på kirken. Det var oprindelig 12 m højere end nu. I begyndelsen af
1600-tallet var tårnet ved at gå i forfald. Man begyndte at
restaurere det i 1620, men så kom der et voldsomt uvejr,
som fik spiret til at styrte ned. Siden da har kirketårnet haft
sit nuværende udseende, afsluttet med et beskedent saddeltag.

På tårnets vestside finder man under vinduet en beskadiget
løvefigur, et symbol på Kristus som kirkens hovedhjørnesten. Ved tilbygningen af tårnet er hovedet måske blevet slået
af. Nu sidder den der, midt på murfladen, forkert anbragt og
forkert indmuret: løven står på højkant!

Øst for våbenhuset ud for sydmurens østlige vindue har der
været tilbygget et kapel med et underjordisk begravelsesrum. I 1769 blev kapellet nedrevet; men indtil da stod der kister med balsamerede lig fra Alstedgård, som tidligere har
ejet kirken. Indgangen er stadigvæk frilagt.

Øster Nykirke Kirke

Fotografierne blev taget af Knud Madsen
Edith Harksen Madsen har lavet layoutet
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Kirkens stoleværk

er fra 1923 og kopieret efter degnestolen,
den tidligere herskabsstol fra 1576, der
endnu bærer Skramslægtens våbenmærke.
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En usædvanlig
stor og fornem
altertavle
fra
senrenæssancen (1632) er
anbragt
over
alterbordet.

Uddrag af altertavlen

Af gammeltestamentlige figurer
findes to fine
udgaver af
Adam og Eva.

Engle, løve- og
fuglehoveder og
drueklaser
finder man næsten til overflod.

Tavlen er lavet
af egetræ med
mange udskårne figurer og
ornamenter.
I
mindre sidefelter ses bebudelsen og fødselen af det lille
barn.

Lysestagerne er
fra midten af
1600-tallet.

Himmelfart
Prædikestolen med sin strålende himmel er fra samme tid som altertavlen
(1632) og lavet af den samme mand.
Sagnet vil vide, at det var en mand fra
Vonge, som var blind eller svagtseende.
Det vil i så fald kunne forklare de ret
ensartede og noget grove ansigtstræk.
De væsentligste af altertavlens scener er
genskabt på prædikestolen. Felternes tilstødende hjørner, der er formet som søjler, er erstattet af kvindefigurer.

Kirkeklokken er fra 1438, fremstillet af
klokkestøberen Peder fra Randers.

Mattæus

Kirkens orgel er fra 2000, bygget af TH.
Frobenius. Det har 11 stemmer fordelt på
2 manualer + pedal.

Prædikestolen

Markus

Korsfæstelsen

Opstandelsen

Nadverens indstiftelse

Johannes

Lukas

De bærer på symboler, der er billeder af
de kristne dyder: tro-håb-kærlighedmådehold-visdom og styrke.

Døbefonten er en efterligning af en font
fra Gotland, sikkert lige så gammel som
kirken. Den har
en pragtfuld udsmykning med
bl. a. magiske
tegn, der vidner
om, at man allerede tidligt har
villet
smykke
hærvejskirken
med
vægtige
symboler.

