Norwegian/Swedish/Danish

ST. NICHOLAS' COLLEGIATE CHURCH,
GALWAY

EN KORT BESKRIVELSE
Alie donationer gar til vedligeholdelse/underhallet af denne historiske
kirke
Introduktion

The Collegiate Church of St Nicholas er den st0rste middelalder/medeltida kirke I Irland, der
stadig/fortfarande er I brug. Den er bygget omkring 1320 pa stedet, hvor der tidigare havde
I igget et kapel. Pa det tidspunkt blev kor, tvrerskib og midterskib bygget. I lrebet af/under det
16. arh., hvor Galways velstand var pa sit h0jeste, blev kirken udvidet, og
sideskibene/sidoskeppen mod nord og syd blev lagt sammen med det sydlige tvrerskib, den
Hellige Nadvers/Nattvardens Kapel/og klokketarnet. Kirken er viet/dedikerad til St Nicholas,
Biskop i Myrna (nu Turkiet) i det 4.arh. Sk0nt/aven om ban er bedst kendt som skytshelgen
for b0rn eller "julemanden/jultomten", var ban i middelalderen/medeltiden mere almindelig
agtet/allmant aktad som s0mandenes/sjomannens skytshelgen. Efter en ni maneder Lang
belejring i 1652 blev byen indtaget af Cromwells styrker. Det fortrelles/berattas, at de
0delagde mange af kirkens karakteristiske ting, samtidig som de brugte kirken som staid til
deres heste. Med star sikkerhed ved man, at Christopher Columbus deltog i gudstjeneste her
i 1477, og han kan meget vel vrere blevet inspireret af fortrellinger/berattelser om St. Brendan
"Den S0farende", en irsk munk, som man siger sejlede til Amerika i det 6.arh.
St Nicholas er en anglikansk/"Church of Ireland"/episkopal kirke med en aktiv
menighet/forsamling. Kirken er ogsa benyttet av de Romanske og Russisk ortodokse kirkene.
Du er hjertelig velkommen til a delta i var gudstjeneste.

Interessante steder i kirken.
l. D�befonten stammer fra sidst i det 16.arh.'s eller tidligt i det 17 .arh. og er smukt/vackert
udskaret/utsmyckad. To sider er udskaret med m0nstre, som ligner monstrene i kirkens 16.arh.' vinduer.
D0befonten bruges stadig/annu i dag.
2. Det store uregte Keltiske kors ved nordvreggen er et
sognebj1lrn/forsamlingsbor, der faldt i l. Yerdenskrig (1914 1918).

mindre

om

adskellige

3. De to faner, der hrenger pa hver side af indgangen til den Hellige Nadvers/Nattvardens Kapel er
Krigsfaner for Connaught Rangers, en hrerdivision/arme division oprettet i 1793, som deltod i krigen
pa den pyrenreiske halvo (I 808 1 814) under Napoleon krigen.
4. "Erhvervsstenense/Skrastenarna". Pa gulvet i den nordlige midtergang er der en samling gravsten,
hvoraf nogle/nagra har symboler pa den afdodes erhverv/yrke. En viser tre kronede hamre, symbolet
pa en guldsmed. En anden har symbolet pa en stenhugger, mens andre har sybolerne pa en
b0dker/handelsman i ull (hund i snor/koppel og en saks). Andre sten omfatter en tomrer/tunnbindare
og en skrredder. Da kirken blev renoveret, blev der fundet 300 400 skeletter i en massegrav i dette
omrade.
5. Den hellige Nadvers/Nattvardens Kapel. Lige ved d0ren til dette kapel er der en lresepult/laspulpet.
Den er muligvis flyttet fra spisesalen/matsalen i studenterhuset, som la nrer vestenden af kirken, da det
blev revet ned i 1856. Pulten blev brugt under maltiderne, nar et medlem af frelleskabet/samfundet
lreste et stykke fra bibelen. Af andre interessante ting kan nrevnes piscinaen (brugt til at vaske hellige
kar); er vandbassin/tvattfat, og, nrer alteret, lavet af en genbrugt/ateranvand gravsten en udhugget sten
fra det 15. 16.arh indsat i muren ovre d0ren. Den var muligvis en del af en grav og blev sat der under
istands0ttelsen/renoveringen af kirken i 1950'erne. Kapellet har sit navn fra den
middelalderlige/medeltida skik/sed med at give nadveren/nattvarden i et sidekapel.
6. Det fritstaende Benitier, eller det Hellige Vievandskar/vigvattenskar er en af de mest usredvanlige
ting i kirken. Det stammer fra sidst i det 15. eller f0rst i det 16.arh. og er af en meget sjrelden/ovanlig
type, da disse kar normalt bygges ind kirkemuren. Pa vandlisten/dropplisten over d0ren til klokketarnet,
ved siden af biblioteket er der en udskrering med "himmelhunden, der jagter sjrelens hare over broen
til evigheden". Hojt oppe er "De Spedalskes Galleri", som, trods navnet, blot giver adgang til
klokkestabelen i tarnet ovenover. Galleriet er beklredt med udhuggede sten som dem, der sidder i
sidekapellet, og som ogsa blev indsat ved istandsrettelsen/renoveringen i 1 950'erne. Banneret i
nrerheden viser vabenskjoldet for de fjorten "stammer" i Galway, af hvilke mange skrenkede store
pengebel0b til kirken i I0bet af dens lange historie.
7. Biblioteket som na bliver brukt som lokale til St Nicholas' Schola Cantorum ligger i den nordlige
midtergang, en del af kirken som traditionelt forbindes med den French familie. Pa en konsol inden for
d0ren er der en smuk/vacker 16.arh.'s udskrering, der viser en mand, der star med to klaser druer.
8. Krydset/Korset. l rumrnet over krydset er der et klokkespil med 10 klokker, der
oprindeligt/ursprungligen stammer fra tiden fra 1590 til 1898. Klokkerna var omstobte i 10bet av
1930'erne med loftestanger/havstanger i stedet for reb.
9. Prredikestolen er til minde over hans h0jrervrerdighed James Daly, St Nicholas sidste
forstander/forestandare. Oven den er en udskrering af "Manticora" (halv mand, halv love/lejon). Dens
knyttede hale/knutna svans symboliserer nederlaget for det onde, som det reprresenterer.

10. Koret er en af de reldeste dele af kirken, og det omfatter en del af en reldre kirke, som la samme
sted. lnteressante ting, er bi.a. stensredet eller sedelia, det lille piscina, vandbassin/tvattfat, og Biskopens
srede/stol, hvorover der hrenger en baldakin. Glasmalerierne pa vinduerne/fonsterna i koret og
vinduet/fonstret mod vest er til minde om medlemmer af familierne Persse og Fleetwood Berry. Bade
ost og vest vinduerne/fonsterna er fra sidst i det 19.arh. og er af tysk oprindelse/ursprung.
11. Orgelet er et "Norman and Beard" organ (1912) er inde i det tidligere St.Patrick's Kapel. Det
oprindelige/ursprungliga orgel var i det sydlige tvrerskib oven pa James Lynch grav.
Optegnelserne/skrifterna viser, at i begyndelsen af det 19.arh., for orglet blev kobt, blev gudstjenesterne
akkompagneret af to darner, der spillede harpe.
12. I Kristuskapellet er "the Crusader's Tomb", korsfarernes grav, fra det 13.arh., hvilket er den
reldste grav i kirken. Den kommer muligvis fra et nrerliggende kapel or Tempelridderne, the Knights
Templar, som blev pdelagt i 1324. lnskriptionerne er pa normanner+fransk, og den er dekoreret med
et kunstfrerdigt kors. Det runde vindue/fonstret er ogsa en usredvanlig ting.
13. I lpbet af det 16arh. Lod/lat familien Lynch det sydlige tvrerskib udvide, og det er siden gaet under
navnet Lynch's Tvrerskib. I muren tret ved kristuskapellet er der en lang 16.arh.'s gravsten, der viser
"Keltisk Vrekkelse" i et flettet mjonster.
14. Graven ved Lynch's vindue brerer familiens vabenskjold og figurerne af to engle. Traditionen
siger, at de blev skrendet af Cromwells tropper i 1652. Enkelte spor af den originale maling ses
stadig/fortfarande pa disse og mange andre udskreringer/utsmyckningar i kirken. Pladen mindes
Stephen Lynch, "fjendens rredsel/fiendens skrack".
15. En 15. 16.arh. Pragtfuld altergrav ligger lrengere inde i tvrerskibet, og den har ogsa forbindelse
til familien Lynch. Den skrendede figur "Kristus viser de fem sar" er en anden usredvanlig/ovanligt ting
i kirken.
16. I hjornet af tvrerskibet er resterne af den grav, hvor James Lynch, Galway's forste borgmester, er
begravet. En lokal, men udokumenteret, tradition hrevder, at han hrengte sit egne born. Den Tomme
Ramme pa voggen over har maske/kanske haft en malet scene eller inskription. Historien om, at den
oprindelig/ursprungligen har haft statuen af "Den grredende Madonna fra Gyrer", er aldrig bekrreftet.
(En kopi som nu er i vindue graven)
17. Vinduet, der viser "Frerklarelsen pa bjerget" (1946), er et fint eksempel pa irske glasmalerier.
18. "Skomagergraven". lndsat i muren er et sjreldent/sallan skadat eksemplar pa et 16.arhundrede
snoet/vridet kors af typen "Keltisk vrekkelse". Denne abning er til minde om en skomager og hans
kone/fru.
19. Der, hvor det sydlige tvrerskib mreder den sydlige midtergang, skal man lregge mrerke til
udskreringerne om buen/valvet. Pa den nreste bue/valv er der en engel, og da den er den eneste i kirken
der stadig har et hoved, har den vel lov til at have sit selvtilfredse/nojda udtryk.
20. "Lrerlingens Sffjle/kolumn" i den sydvestlige side af midterskibet adskiller/skiljer sig fra resten
i udformning. Navnet kommer fra den tradition, at en murerlrerling skulle lave et
"svendestykke/masterstycke", for han kunne blive udlrert. Den tredje sojle/kolumn i denne rrekke/rad
har en svrerdlilje, maske/kanske et "murermrerke".

