Suldrup kirkes historie
- og lidt om dens udseende

Suldrup kirke og kirkegård set fra Hyldalvej.
Til venstre i billedet sognehuset, lidt til højre for midten graverbygningen
og helt til højre selve kirken
Der går et par sagn om opførelsen af Suldrup kirke. Et af dem lyder som følger:
En fattig mand fra Suldrup skulle engang til Aalborg med et læs korn. Rold skov
dækkede i de dage næsten hele Himmerland, så han kørte i skov det meste af
turen. Efterhånden blev hans heste trætte, og da han kom til en lille eng i skoven,
spændte han dem fra og lod dem græsse, selvom jorden strengt taget ikke tilhørte ham. Snart efter hørte han en, der hujede. Han reagerede dog ikke på råbet,
fordi han var bange for at få ubehageligheder, da han jo lod hestene græsse på
fremmed mands jord.
Råbet blev gentaget et par gange, men bonden forholdt sig stadig tavs. Da opfangede hans øre pludselig en klirren som af en masse penge, der blev hældt ud.
Han så imidlertid ingen mennesker, og lidt efter blev der atter helt stille i
skoven. Bondemanden faldt nu på knæ og bad Gud om, at denne dog ville åbenbare for ham, hvor de rare penge var blevet skjult. Han ville så bygge en kirke
for dem; thi en sådan manglede man i Suldrup.
I det samme faldt hans øje på en vindfælde lidt derfra. Han gik hen til den, og
det viste sig, at den var hul. I hulheden lå en mængde penge, og det var utvivlsomt dem, han havde hørt blive hældt ned. Bondemanden skyndte sig at skrabe
pengene sammen, han lagde dem under kornet i bunden af sin vogn, og da han
vendte hjem til Suldrup, sørgede han for at erhverve sig en passende grund, hvor
han straks tog fat på opførelsen af den lovede kirke.
Han begyndte med skibet, og en dag, medens han stod og murede, kom egnens
rigeste mand forbi. Han standsede og spurgte, hvad vor bonde mon havde for.
Bonden sagde, at han ville bygge en kirke, og den rige mand lovede da – lidt
letsindigt – at han ville lade bygge alter, kor og tårn. Det viste sig imidlertid
snart, at så stort et byggeri oversteg hans økonomiske formåen. Da han var
færdig med alter og kor, havde han ikke flere penge, og kirken fik intet tårn.
En anden version af sagnet er lidt pænere, fordi den ikke gør Vor Herre meddelagtig i tyveri; Her er det en fattig mand, der drømmer, at han på marken under

en bestemt sten finder en vældig skat. Da han vågner, beder han Gud om, at
drømmen må blive virkelighed, da han så vil bygge en kirke for pengene. Det
sker, og han går i gang med byggeriet. I dette sagn er det hans rige bror, der
påtager sig at sætte kor og tårn til kirken, men må opgive.
Endnu en historie er lagt på nettet af Støvring lokalarkiv. Historien er god,
omend ikke helt pålidelig, og kan læses i sin fulde udstrækning HER
Den korte version er:
Ifølge en præsteindberetning fra 1678 har ”en mand, som fordum boede i Peder
Nielsens gård i Suldrup” bygget Suldrup kirke af sten hentet fra to kapeller, der
stod hhv. ved Albæk og Rodsted.
Dette udsagn skulle være kommet fra "gamle folk i sognet".
Placeringen af Albæk-kapellet kendes ikke, men det i Rodsted – med kirkegård
– er ganske velkendt. Der ligger i dag på stedet en fin ejendom på den gamle
kirkegård, En stor del af det gamle dige er bevaret som havegærde, og murene
indeholder sten fra det gamle kapels fundament. Husets nuværende beboere
mener forøvrigt, at det spøger på stedet.
Kirken er dog bevisligt en hel del ældre end 1500-tallet! Under en restaurering
af kirken i 1987 blev fundet et stort felt med middelalderlige kalkmalerier på
skibets nordvæg – af nationalmuseet dateret til ca. 1230.
Desværre var billederne for svære at restaurere og blev kalket over igen pånær
en lille roset. Men fundet viser med sikkerhed, at den ældste del af Suldrup kirke
er fra 1200-tallet, altså ca. 800 år gammel, og således er den ældste bygning i
sognet. Koret og skibet indtil lidt nedenfor de to indgangsdøre har den alder.
Indgangen fra syd er for mænd - sværdsiden - indgangen fra nord, som er muret
til, var for kvinder - spindesiden.
Den rige 1500-talsbonde kan godt have bekostet en udvidelse af kirken og hertil
hentet sten fra de to kapeller – men bygget den har han altså ikke!
Indtil 1943 stod kirken kullet, men ved en større
ombygning under ledelse af den kendte arkitekt Einar
Packness forlængedes skibet mod vest, og der rejstes et
lille tårn med bindingsværksoverdel og spåntækt spir
over forlængelsen.
Tårnet rummer to klokker. Den ældste blev oprindelig
støbt til Aarestrup kirke og bekostet af Niels Jonsen
Viffert (1532-1595). Den nye er fra 2014.
Læs mere om Suldrup kirkes klokker HER.
En spændende artikel om bygningen af Suldrup kirkes
spir kan læses HER (med tilladelse af Støvring
Lokalarkiv).
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