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Kalkmaleri i Skive Gl. Kirke fra 1522. På maleriet
ses Skt. Thøger som kirkebygger med en kirkemodel,
som kan være inspireret af den stenkirke, som blev
opført nogen tid efter hans død.

Skt. Thøger af Vestervig
De første kristne i Thy
Hvornår kom kristendommen til Thy? Hvem bragte evangeliet til thyboerne? Hvilke kilder har
vi til den tidlige kristendom i Thy?

Ikke mange, men nok til at besvare sådanne spørgsmål. Kristendommen begyndte for alvor
at vinde frem i Danmark under den danske konge, Harald Blåtand, dvs. sidst i 900-tallet. Men
Harald havde kongesæde i Jelling, og også dengang var der et stykke vej fra magtens centrum
til Thy.

Så det er sandsynligt, at der gik nogle år, inden kristendommen slog igennem i Thy. Den
antagelse understøttes af den middelalderlige legende om Skt. Thøger.

Skt. Thøger i Thy
Om Skt. Thøger fortæller legenden, at han var
født i Türingen og havde været i England og
Norge, inden han kom til Danmark og Thy. I
Norge var han kapellan (hofpræst) hos kong
Olav. Efter kongens død rejste Skt. Thøger
videre til Danmark og begyndte at missionere
i Thy. Er den omtalte konge identisk med
Olav den Hellige, må Thøger være kommet til
Danmark kort efter 1030, for det år faldt Olav
den Hellige i slaget ved Stiklestad..

Skt. Thøger byggede den første kirke i
Vestervig, der ifølge legenden var en beske-
den bygning af ris og kviste. Efter et aktivt liv
i Herrens tjeneste døde han den 24. juni. 

Hans efterfølger som præst, Ulfrik, og
hele lokalbefolkningen anså ham for en hel-
gen og ville ære ham som sådan ved at lægge
hans knogler i et skrin, som kunne stå på al-
teret. Egentlig var en sådan “levatio” (opgra-
velse og skrinlæggelse), en opgave for den
lokale biskop, der på den tid sandsynligvis
havde bispesæde i Børglum, men biskoppen
regnede ikke thyboerne for noget. De tog føl-
gelig sagen i egen hånd og skrinlagde Skt. Thøger den 30. oktober; en kilde siger, det var i 1067.
Der er den dag, som siden har været Skt. Thøgers helgendag.

Legenden fortæller videre om et mirakel, der fik overbevist både biskoppen, der hed Alfrik,
og kong Svend (= Svend Estridsen) om, at Thøger var en helgen og skulle æres som en sådan.
Siden blev Skt. Thøger æret som en af Danmarks få egne helgener. 

En anden kilde omtaler en “translatio” i 1117, dvs. en overflytning af relikvier fra et alter
til et andet, f. eks. i forbindelse med opførelse af en ny kirke. Og det er ikke umuligt, at man
allerede på dette tidspunkt var i færd med at bygge en stenkirke til afløsning for den beskedne
kirke, som Skt. Thøger havde rejst i Vestervig. Overflytningem kan måske også have været til
et alter i den kommende klosterkirke, som også blev bygget i 1100-tallet. 



– 2 –

Udsnit af Resens Atlas Danicus fra 1680'erne. A: Klosterkirken (= nuværende
sognekirke). B: Liden Kirstens Grav. F: Bygninger på fundamentet af midde-
lalderens kloster. H: Skt. Thøgers Kirke (nedbrudt efter reformationen). I: Skt.,
Thøgers Helligkilde. 

Skt. Thøgers Kirke
Sikkert er det, at der blev opført en romansk sognekirke i løbet af 1100-tallet til afløsning for
Skt. Thøgers beskedne bygning. Kirken lå ca. 200 m nordvest for den nuværende Vestervig
Kirke, som var klosterkirke i middelalderen. De to kirkers indbyrdes placering fremgår Resens
Atlas fra 1680'erne.

Det var i Skt. Thøgers kirke, at beboerne gennem hele middelalderen fik døbt deres børn
og velsignet deres ægteskaber. Og det var i denne kirkes indviede jord, at man blev lagt i graven,
når tiden var inde.

Medens kirken blev nedbrudt kort efter reformationen, er dens kirkegård i fortsat brug. Her
kan man i dag se omridset af en anseelig grundplan. Kirken var bygget af granitkvadre med
apsis, kor og skib, og hertil kom et tværskib, hvorved grundplanen fik karakter af et latinsk kors.
I Thy er det kun den nærliggende klosterkirke og Ræhr Kirke, som også har været opført som
korskirker.

Formodentlig har kirken haft dobbeltsokkel, og øverste sokkelskifte har haft attisk profil.
Det er usikkert, hvordan det nederste sokkelskifte har set ud, men har det lignet de andre sokkel-
skifter i Thy, har det haft enten skråkant eller hulkant. Der er bevaret ca. 25 m løbende sokkel-
sten, og en stor del af dem er i dag anbragt ved nordsiden af Vestervig Kirke. 

Kirken har også haft flere billedkvadre, som i dag er placeret i murene på Vestervig Kirke.
Det  gælder således et tympanonrelief med et korslam, som kan ses over præstedøren til det
rekonstruerede kor, samt et andet tympanonrelief med et kors, der omgives af et omega og et
alfa; det er nu anbragt over Vestervig Kirkes hovedindgang i vest.

Klosterkirken
Omtrent samtidig med sognekirken blev der bygget en endnu større kirke i Vestervig. Den tjente
gennem middelalderen som klosterkirke for et klostersamfund af augustinerkanniker. 

I modsætning til en munkeorden som benediktinerne, der kan føres tilbage til Italien i 500-
tallet, levede augustinerne ikke som munke, men som præster med et aktivt og udadvendt liv.
Men ligesom benediktinerne levede augustinerne efter en regel, der foreskrev fælles kortjeneste.
En kannik er en præst, som lever efter en særlig regel, en “canon”.  Kannikerne i Vestervig
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kaldes augustinerkanniker, fordi de levede efter nogle forskrifter, som Den hellige Augustin
havde formuleret o. 400. Det er dog først i 1100-tallet, at vi møder begrebet augustinerkanniker.

Fra klosterkirke til sognekirke 
Som følge af reformationen i 1536 blev alle danske klostre nedlagt og lagt ind under kongen.
Der var således ikke længere brug for to store kirker i Vestervig. Klosterkirken blev Vestervigs
sognekirke, og den middelalderlige sognekirke var nu øverflødig.

I 1547 besluttede kong Christian den Tredie at nedrive middelalderens sognekirke, for at
bly, sten og tømmer kunne genanvendes til ombygningen af Aalborghus. Endnu o. 1680 var der
så tydelige spor af den gamle sognekirke, at Resen kunne markere stedet med et H på hans Atlas
Danicus. 

I dag er den tidligere kirkes grundplan markeret med jordvolde, men i virkeligheden er der
ikke mange spor tilbage.

Legenden om Skt. Thøger
Legenden om Skt. Thøger kendes fra det Odensebreviar, der blev trykt i 1497. En anden udgave
af samme legende er overleveret i en afskrift, som Arne Magnussen foretog, inden originalen gik
tabt ved den brand, som i 1728 ødelagde Universitetsbiblioteket i København. Det er den tekst,
der gengives nedenfor.

Et breviar er en liturgisk bog, som indeholder de tekster, alle gejstlige (nonner, munke,
kanniker og præster) enten læser eller synger i løbet af dagens og nattens tidebønner i kirken. 

Tidebønnerne består af bibelske tekster, især Davids salmer, samt hymner og læsninger, der
fortæller om den enkelte dags bibelske begivenhed eller dagens helgen. De følgende 6 læsninger
er taget fra vigilien, nattegudstjenesten, den 30. oktober, som er Skt. Thøgers helgendag. Mellem
læsningerne blev der bl.a. sunget Davids Salmer fra Det Gamle Testamente.   

Lectio I
Cum in diversis locis sanctorum patrum reli-
gione polleret ecclesia, beatus Theodgarus ex
honestis parentibus trahens originem in
Thyringia natus est. Qui a pueritia litteris
instructus non minus morum bonitate quam
scientia profecit. Cumque ad virilem aetatem
venisset, propter deum relinquens parentes et
patriam in Angliam transivit. Ubi dum ange-
lice et brevi tempore moratus fuisset, Norwe-
giam expetivit.

Lectio II
Cum autem in Norwegia maneret, propter
vitae honestatem gradatim ascendens est
presbiter ordinatus. Audiens autem famam
eius inclitus rex Norwegiae Olauus eum vo-
cari  fecit ac capellanum suum ordinavit. Ma-
nens igitur cum rege officium suum diligen-
ter exequebatur, celebrando et praedicando.
Cuius praedicationem rex libentissime audi-
vit ac eum magno amplectebatur amore.

1. Læsning
Da kirken var blevet stærk forskellige steder
ved de hellige fædres tro, blev den hellige
Thøger født i Thüringen som søn af gode
forældre. Fra barnsben lærte han at læse og
skrive, og han gjorde ikke mindre fremskridt
i god opførsel end i lærdom. Da han var nået
til voksenalderen, forlod han for Guds skyld
forældre og fædreland og rejste over til Eng-
land. Da han havde levet der i kort tid som en
engel, søgte han til Norge.

2. Læsning
Medens han levede i Norge, steg han på
grund af sit gode levned op gennem de kirke-
lige grader og blev viet til præst. Og da den
berømte kong Olav af Norge hørte om hans
ry, lod han ham kalde og gjorde ham til sin
kapellan. Medens han således opholdte sig
hos kongen, udførte han sit hverv omhygge-
ligt: han holdt gudstjeneste og han prædike-
de. Kongen hørte med stor glæde hans prædi-
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Lectio III
Post obitum autem pii regis vir dei in Daciam
transmisit, ut corda infidelium fluentis cae-
lestibus irrigaret. Quo dum pervenisset, mul-
tos ad fidem Christi convertit. Veniens autem
in Wæsterwich, cum nulla adhuc ibi esset
ecclesia, ipse tanquam pauper Christi de vir-
gis et viminibus parvam in honorem dei
erexit ecclesiam, in qua missarum sollemnia
celebrabat, multaque virtutum exempla popu-
lo ostendebat. Videns autem populus eius
sanctitatem sufficienter ei temporalia mini-
strabant. Tandem vitae cursu feliciter termi-
nato perrexit ad domintim VIII. Kal. Julij,
corpusque eius in dicta ecclesia honorifice
est sepultum.

Lectio IV
Post mortern autem eius Ulfricus, reverendus
presbyter, eandem ecclesiam suscepit guber-
nandam. Qui dum quadam nocte vigilias in
ecclesia celebraret, vidit super sepulcrum viri
dei lumen caeleste diutius corruscare. Quod
dum populo publicasset, omnes exoptabant,
ut ossa viri sancti de terra levarentur. Missi
sunt igitur nuntii ad dominum papam. Qui
litteras pro voto impetrantes cum gaudio re-
dierunt atque diem translationis sancti insti-
tuerunt.

Lectio V
Missum est ergo pro episcopo illarum par-
tium Alfrico, ut ossa viri sancti poneret super
altare. Qui cum vellire nollet, dictus sacerdos
populo terrae convocato ossa de terra re-
verenter extulit et abluit atque super aram
posuit III. Kal. Novembris. Sequenti nocte,
dum se in lecto poneret ad quietem, vidit
sanctum prope astantem ac uno pede claudi-
cantem, quaesivitque, quis esset. At ille re-
spondit: "Ego sum ille, cuius ossa heri sustu-
listi; quod diu desideravi, et summe placet
deo. Sed ideo claudico, quia unum grande os,
quod debet esse iuxta pedem, in terra reli-
quisti. Illud igitur similiter tolle, quia non

ken, og han nærede stor kærlighed til ham.

3. Læsning
Men efter den fromme konges død rejste
Guds mand over til Danmark for at vande de
vantros hjerter med Himlens kilder. Da han
var kommet derhen, omvendte han mange til
troen på Kristus. Og da han kom til Vester-
vig, og da der endnu ikke var nogen kirke
der, rejste han selv som Kristi fattige tjener
en lille kirke af ris og kviste til Guds ære, i
hvilken han han holdt gudstjeneste, og han
viste befolkningen mange eksempler på
mirakler. Da befolkningen så, hvor hellig han
var, gav de ham, hvad han behøvede i det
daglige. Efter endelig at have afsluttet sit
livsløb lykkeligt, drog han til Herren den 24.
juni, og hans legeme blev begravet med ære
i den nævnte kirke.

4. Læsning
Efter hans død overtog den ærværdige præst
Ulfrik ansvaret for samme kirke. Medens han
en nat holdt nattegudstjeneste i kirken, så han
et himmelsk lys glimte i længere tid over den
Guds mands grav. Da han havde meddelt
dette til befolkningen, ønskede alle, at den
hellige mands ben skulle tages op af jorden.
Der blev derfor sendt budbringere til den
herre paven. De fik brev med den ønskede
tilladelse, vendte glade hjem og fastsatte en
dato for helgenens skrinlæggelse.

5. Læsning
Man sendte altså bud efter biskoppen over
disse egne, Alfrik, for at han skulle lægge
den hellige mands ben på alteret. Da han ikke
ville komme, sammenkaldte nævnte præst
egnens befolkning, tog derpå med ærefrygt
benene op af jorden, vaskede dem og lagde
dem på alteret den 30. oktober. Da han den
følgende nat lagde sig til hvile i sin seng, så
han helgenen stå ved siden af og halte på den
ene fod. Og han spurgte ham, hvem han var.
Han svarede: “Jeg er ham, hvis ben du grave-
de op igår, og det har jeg længe ønsket, og
Gud finder stort behag derved. Men jeg hal-
ter af den grund, at du lod en stor knogle,
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deerit merces operi tuo." Fecit ergo sacerdos
sequenti die, ut a sancto fuerat imperatum.

Lectio VI
Cum autem rex Daciae Sveno ac episcopus
Alfricus istud miraculum audissent, menda-
cium reputantes indignati sunt. Praecepitque
rex episcopo, ut in Wæsterwich properaret et
sacerdotem ab officio suspenderet ac ossa
temere translata incendio consumeret, nisi
deus pro eis aliquod evidens miraculum
ostendere dignaretur. Venit igitur furibundus
episcopus ad locum ac in medio ecclesiae
rogum ignis fieri praecepit. Deinde tulit
unum grande os de ossibus sancti ac in med-
io flammarum proiecit. Quod clam de igne
exsiliens super aram iterum est inventum.
Adhus non credens episcopus tulit unum os
minus et posuit super ignem in turribulo; sed
videntibus cunctis de igne volitavit super
aram. Tunc episcopus haec videns recognovit
reatum suum et presbytertum ecclesiae ho-
noravit ac animos omnium in laudem dei et
reverentiam sancti Theodgari incitavit. Re-
versus deinde ad regem narravit, quae vi-
derat; quae rex audiens semper sanctum po-
stea honoravit et ab aliis monuit honoran-
dum.

som hører til ved min fod, blive i jorden.
Grav også den op, så skal du ikke mangle løn
for dit arbejde.” Den følgende dag gjorde
præsten, som det var blevet ham pålagt af
helgenen.

6. Læsning
Men da kong Svend af Danmark og bisp Al-
frik hørte om dette mirakel, mente de det var
løgn og blev vrede. Kongen bød biskoppen
skynde sig til Vestervig, suspendere præsten
fra hans embede og brænde de ben, der var
skrinlagt uden tilladelse, medmindre Gud da
skulle ønske at vise et klart mirakel til for-
svar for dem. Rasende kom biskoppen altså
til stedet, og han befalede at tænde bål midt i
kirken. Derpå tog han en stor knogle blandt
helgenens ben og kastede den midt ind i
flammerne. Ubemærket sprang den ud af il-
den og blev atter fundet på alteret. Endnu
troede biskoppen ikke, men han tog en min-
dre knogle og lagde den på ilden i et røgel-
seskar; men i alles påsyn fløj den fra ilden op
på alteret. Da biskoppen nu så dette, erkendte
han sin fejltagelse; han ærede kirkens præst
og opmuntrede alle til i deres sjæle at lovpri-
se Gud og ære Skt. Thøger. Derpå vendte
han tilbage til kongen og fortalte, hvad han
havde set; da kongen havde hørt det, ærede
han sidenhen altid helgenen, og til andre sag-
de han, at de skulle vise ham ære.

Den middelalderlige ortografi er bragt i overensstemmelse med nutidig praksis for latinske tek-
ster.

Legendens værdi som historisk kilde.
Kan man bruge legenden som kilde til de virkelig forhold omkring Skt. Thøger? Inden man
svarer, skal man være klar over, at en sådan legende i virkeligheden er en kilde på to niveauer:
til de historiske forhold og til den middelalderlige forestillingverden. Som kilde til det sidste er
legenden fremragende. Sådan var helgenidealet i den kristne middelalder.

Hvad angår legendens værdi som kilde til de historiske forhold, er det problem, at vi ikke
har andre skriftlige kilder. Så i stedet for at gætte på sandhedsværdien vil vi se på sandsynlighe-
den. For enten giver legenden en sand fremstilling, eller også er den digtet med henblik på at
forekomme sand. Og den er skrevet af folk i middelalderen, der var tættere på begivenhederne
end os i det 21. århundrede.

For det første må nogen have bragt kristendommen til Thy, og det er sket i 1000-tallet. Og
hvorfor ikke acceptere, at det var Thøger, siden der ikke er andre og bedre forslag?

At Skt. Thøger skulle være født i Thüringen og have opholdt sig i England og Norge, inden
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han kom til Vestervig, kan ikke bevises, men forekommer sandsynligt. Siden Harald Blåtand og
frem til Danmark får eget ærkebispesæde i Lund 1103-1104, var landet missionsmark under
ærkebiskoppen af Hamborg - Bremen. At den første missionær i Thy kom fra Tyskland, er derfor
mere end sandsynligt.

At Skt. Thøgers levede beskedent og opførte en lille kirke af beskedne materialer, svarer
ganske til idealet for fromme missionærer. Det er ikke pomp og pragt, men forkyndelsen af Guds
ord, der ligger den sande missionær på sinde. Opgaven må være lykkedes, siden lokalbefolknin-
gen ønskede at ære ham som helgen ved at lægge hans knogler i et helgenskrin, der kunne stå på
et alter. 

Men så kommer det overraskende, der ikke svarer til genren (= tekster til oplæsning under
en tidebøn), den åbenlyse konflikt mellem biskop og konge på den ene side og lokalbefolkning
på den anden. Kongen er uden tvivl Svend Estridsen, der omkring 1060 havde nyinddelt Dan-
mark i omtrent de nuværende stifter. Vestervig hørte - og hører fortsat -  til Vendel Stift, i dag
kaldt Aalborg Stift. 

Magthaverne omkring 1067 ønskede, at Skt. Thøger skulle æres som helgen, og hvis legen-
den taler sandt, har lokalbefolkningen søgt at undgå biskoppen ved at henvende sig direkte til
paven. Det var ellers endnu i 1000-tallet biskoppens opgave at anerkende en helgen.

Derpå følger beretningen om de flyvende knogler, der formodentlig afspejler en ildprøve.
Kan knoglerne tåle ilden, er der tale om rigtig helgen. Når den lille benstump blev lagt i et røgel-
seskar med brændende kul, var det velsagtens for at være sikker på, at benstumpen blev på sin
plads, da røgelseskar er forsynede med låg som det, der er fundet i Gettrup Kirke.

Når legenden slutter med at fortælle, at både konge og biskop til sidst ankendte Skt. Thøger
som en rigtig helgen, er det meget sandsynligt. For Skt. Thøger blev med tiden en af de få store
lokale helgener i Danmark. 

Bispesæde i Vestervig?
Endnu sidst i 1960'erne var det almindeligt antaget, at Vestervig var det første bispesæde i Ven-
del Stift. Antagelsen byggede på Roskildekrøniken, der formodes at være afsluttet omkring
1140. 

Kapitel 15 beretter om slaget ved Fodevig, hvor bl.a. fem biskopper faldt: “Petrus Roskil-
densis, Thoricus Ripensis, Ketillus Westervicensis, Ulikillus Arusiensis, Henricus expulsus de
Swethia” (Peter fra Roskiilde, Thorik fra Ribe, Keld fra Vestervig, Ulkil fra Aarhus og Henrik,
der var fordrevet fra Sverige). Da de andre biskopper omtales ved navn og bispesæde, er det
vanskeligt ikke at anse Vestervig for Kelds bispesæde.

Kort efter må bispesædet må være flyttet til Børglum, for i 1139 siges biskop Sylvester at
være biskop af Børglum. Efter 1139 og frem til reformationen var Børglum bispesæde for Ven-
del Stift. 

Det var altså tidligere almindeligt antaget, at Vestervig var bispesæde fra stiftets oprettelse
omkring 1060 og frem til 1134. Men i bogen Kvinde og Slave fra 1971 gør historikeren Niels
Skyum-Nielsen opmærksom på, at der foreligger en paveliste fra omkring 1120, som omtaler
Børglum og ikke Vestervig som bispesæde. Og forlægget for denne bispeliste sættes til omkring
1103.

Hertil kommer legendens oplysning om en tidlig konflikt mellem lokalbefolkning i Vester-
vig og biskoppen i stiftet, der skildres som en person, der kommer udefra. Han er så afgjort ikke
bosiddende på egnen, da Skt. Thøgers ben skrinlægges i 1067.

Ja, men har der overhovedet været biskop i Vestervig? Hvis man ikke vil afvise enten
legenden, den pavelige bispeliste eller Roskildekrønikken, kan man forsøge at forlige oplysnin-
gerne. Der tegner sig så et billede af et stift, hvor biskoppen næppe var bofast i Vestervig ved
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Skt. Thøgers Kilde med Vestervig Kirke i baggrunden. Et sagn fortæller, at det
var her, Skt. Thøger lagde sig til hvile efter at være strandet ude ved Agger. Da
han rejste sig om morgenen, sprang en kilde frem, hvor han havde hvilet sit
hovede. 

Mange syge søgte kilden for at blive helbredt, og var man forhindret i
selv at nå frem, var det tilstrækkeligt at få bragt lidt vand fra kilden. 

Omkring 40 m vest for kilden lå middealderens sognekirke, der blev byg-
get i 1100-tallet som en prægtig korskirke. Men efter reformationen i 1536 blev
klosterkirken til sognekirke, og den opr. sognekirke blev nedbrudt. 

dets oprettelse i 1060, men hvor han i en periode mellem 1103 og 1134 har haft mere eller min-
dre fast bopæl i Vestervig for derefter definitivt at flytte til Børglum. 
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