
ASTRUP KIRKE 2341 

Fig. 4. Kirken set fra nord. KdeFL fot. 1984. - Church seen from north. 

efter området på disse sider kantes med hække 
og lindetræer. Mod øst løber et lavt hækkronet 
markstensdige i skellet til præstegården, hvis 
vestre længe, der senest rummede forpagterbo-
ligen, dannede hegn, indtil den blev nedrevet 
omkring 1950. Hovedindgangen, der sidder i 
sydsidens mur, er samtidig med denne og be-
står af port og låge med s medejernsfløje mel-
lem refendfugede piller med støbt afdækning. 
Østligt i nordsiden er en stakitlåge for fodgæn-
gere og i østdiget en åbning til præstegården. 

I kirkegårdens sydvestre hjørne opførtes om-
kring 1910 et teglhængt og hvidkalket, nylig 
istandsat ligkapel i periodens nyromanske stil-
former. †Materialhus byggedes 187917 og øn-
skedes flyttet 1894.15 Efter at et i 1880'erne15 

etableret brolagt fortov er fjernet, gror græsset 
op til kirkens mure. 

Kirken består af kor og skib, antagelig fra 
slutningen af 1100'rne og overhvælvet i sen-
middelalderen. Hertil er i tiden omkring år 
1500 føjet et tårn, hvis underdel er bevaret, 
samt vistnok også et våbenhus foran syddøren. 
Omkr ing 1780 opførtes det nuværende tårn og 
i øst et sakristi. Orienteringen er næsten solret. 

Bygningens oprindelige dele, kor og skib, er 
på en skråkantsokkel opført af fornemt tildan-
nede granitkvadre, hvoraf adskillige hjørneblok-
ke har betydelige dimensioner. På de omsatte 
facader bemærkes intet forbandt mellem de to 
bygningsafsnit. Indvendig er murene udført 
med lagvis lagte marksten og kvaderridsede på 
den udglattede mørtel. 

Døre og vinduer. Begge portaler, hvor soklen 
føres igennem som trinsten, er bevaret, den 
nordre tilmuret, den søndre i brug. Det er be-
mærkelsesværdigt, at åbningerne ikke sidder li-
ge over for hinanden. Nordportalen, hvis 
blænding efter henstilling 188618 fra V. Th. 
Walther flyttedes fra facaden og ind til anslags-
falsen, er en enkel, 217 cm høj, 118 cm bred 
åbning, overdækket med kilestensstik, der står 
på profilerede kragsten (s. 2127, fig. 4). På si-
den mod åbningen er begge dekoreret med bu-
erække (fig. 10), hvilket navnlig i området syd 
for Århus er et udbredt motiv.1 9 Sydportalen, 
der måler 211x117 cm og indvendig er rund-
buet, er i facaden (fig. 6-9) opbygget med sto-
re, reliefsmykkede karmsten, hvorover forlø-
ber et almindeligt kvaderskifte under de profi-
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1980. - Church seen from south-east. 

lerede vederlagsblokke (s. 2127, fig. 7). Det 
vulstkantede, 72 cm høje tympanon af rødlig 
granit er smykket med to modstillede løver, 
der vender sig mod en lille, kronet menneske-
skikkelse (Kristus?), som svæver mellem dyre-
nes hoveder og har faet sin ene hånd i flaben på 
den ene af løverne, der samtidig bider ham i de 
bøjede ben. 

Hver af karmstenene, der er af blågrå granit, 
er på facadesiden inden for en ramme udfyldt 
med en løve, der står på bagbenene og vender 
front mod døren. Begge dyr har duskede haler, 
hvoraf den østre er ført mellem bagbenene og 
bag om kroppen, hvor den ligesom tympanon-
løvernes haler ender i en kvist med blade. Area-
let mellem relieffets ramme og dyret er i vest 
udfyldt med halens karakteristiske, vegetabil-
ske kvast, mens stenens planhugne flade20 er 
efterladt i øst. En bladdusk danner afslutning 
på den vestre løves langt udragende tunge, 
mens begge dyrs manker og øjne er let marke-
ret med indristede streger. 

Ved sin dobbelte løvefremstilling, såvel på 
karmstenene som på tympanon, der er nært be-
slægtet med det i Malling (s. 2311), er portalen i 

Astrup i udpræget grad repræsentant for den 
gruppe løveportaler, der udmærker Århus 
stift.21 

Oprindelig har der utvivlsomt siddet tre vin-
duer i koret og fire i skibet; nordsidens tre er 
bevaret og genåbnet, det i koret som det første 
1893.16 Indvendig er alle udført med kvadersat-
te hjørner og rektangulære, monolitte over-
dækninger (fig. 11); en sådan ligger desuden på 
kirkegården. Foruden almindelige bygnings-
blokke findes her tillige en afbrudt, profileret, 
28 cm høj kvader (s. 2127, fig. 5), der ved sin 
buerækkedekoration er beslægtet med oven-
nævnte vederlagssten i nordportalen og kan an-
tages at stamme fra den oprindelige korbue. 

Ændringer og tilføjelser. Ifølge de kalkmalede 
bispevåbener og indskriften over korbuen er en 
væsentlig del af de suppleringer og forandrin-
ger, som har bestemt bygningens nuværende 
karakter, gennemført før 1511. Indbygningen 
af hvælv er måske begyndt i koret, og som det 
tilsyneladende yngste led er der til kirkens vest-
gavl føjet et med skibet jævnbredt tårn. Mulig-
vis er der også, endnu før reformationen, ble-
vet rejst et våbenhus foran syddøren. 
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Fig. 6-8. Syddørens tympanon og karmsten (s. 2341). NE fot. 1980. - Tympanum and casing stones of south portal 
( c f . f i g . 9 ) . 
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Fig. 9. Sydportal (s. 2341). NE fot. 1980. - South portal 

Overhvælvningen er udført på den i Århus-
området vanlige måde, dvs. med falsede væg-
piller, svagt udkraget, rundet skifte som veder-
lagsmarkering samt skjold- og gjordbuer, der 
er helsten brede. Afvigende fra det normale 
mønster er, at skibets tre fag er ottedelte og 
ikke simple krydshvælv. Kragbåndene i den 
spidsbuede koråbning er muret i fortsættelse af 
vederlagsskifterne på de nærmeststående hjør-
nepiller i koret, hvorfor hvælvene i dette byg-
ningsafsnit og triumfbuens udvidelse kan have 
udgjort to punkter på samme moderniserings-
program. Udformningen af skibets østre hjør-

nepiller godtgør, at der på tidspunktet for deres 
opførelse stod †sidealtre ved korvæggen (jfr. 
fig. 12). 

Et tårn er i samme senmiddelalderlige perio-
de føjet til kirkens vestgavl. I forbindelse med 
en omfattende ommuring af langsidernes vest-
ender etableredes den meget brede, svagt spids-
buede arkade, der sætter tårnrummet i forbin-
delse med skibet. Tårnet, af hvis østmur en rest 
af rå kamp er bevaret på skibets loft, synes at 
være blevet fuldført og at have haft gavle i øst 
og vest, at dømme efter omtale først i 
1700'rne.22 Siden er det reduceret til den eksi-
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sterende underdel, der ved opførelsen af det 
nuværende tårn blev kraftigt ændret. Materia-
let er munkesten iblandet granitkvadre, der 
utvivlsomt stammer fra skibets gavl, og som 
på sydsiden er benyttet op til 280 cm over ter-
ræn, på nordsiden blot til tre skifter over sylden 
samt til seks bælter højere oppe i facaden. På 
vestsiden forløber en skråkantsokkel, hvortil 
antagelig er anvendt kvadrene fra skibets gavl, 
men dispositionen er forandret ved opførelsen 
af det eksisterende tårn. Indermurene er udført 
med marksten og indeholder teglstumper og 
småsten, som er indtrykket i den udglattede 
fugemørtel. Tårnrummet, der formodentlig fra 
begyndelsen har haft et vestvindue, overdæk-
kes med krydshvælv, der hviler på forlæg i 
væggene. I den søndre kappe, hvor adgangen 
til loftet i dag er placeret, findes tillige et klok-
kerebshul. I vestkappen en lille lem. 

Våbenhuset foran kirkens syddør, der nævnes 
170222 som forfaldent, er på en markstenssyld 
rejst af munkesten og antagelig senmiddelal-
derligt i sin oprindelse; den prunkløse bygning 
præges dog af reparationer og ændringer i en 
sådan grad, at en nærmere bestemmelse ikke er 
mulig. 

Af eftermiddelalderlige tildragelser før den store 
ombygning omkring 1780 omtales i de skriftli-
ge kilder kun, at kronens del af korntienden 
1579 og 158223 bevilgedes til kirkens bygning, 
der åbenbart har haft denne ekstraordinære bi-
stand behov. 

Efter at have siddet en halv snes år som ste-
dets præst og have påbegyndt Astrup præste-
gårds fuldstændige fornyelse, fik Christen Beg-
trup 1777 skøde på kirken, og utvivlsomt un-
der indflydelse af, hvad der i de samme år fore-
gik i adskillige nabosogne, indledte han et be-
tydeligt byggeri ved sin kirke. Hovedbestand-
delene i dette arbejde, der knap nævnes i kilder-
ne,2 4 var tilføjelse af sakristi ved korets østgavl, 
opførelse af et tårn over kirkens vestende samt 
formentlig en gennemgribende istandsættelse 
af våbenhuset. 

Sakristiet er en enkel, teglhængt bygning af 
små sten på et bindigt skifte af granitkvadre; 
østgavlen indeholder et par rektangulære, små-

Fig. 10. Nordportalens vestre kragbånd (s. 2341). 
NE fot. 1980. - The west string course of north portal. 

rudede vinduer, anbragt til hver side for en rek-
tangulær blænding. En fladbuet dør i syd giver 
adgang udefra til det spartanske rum, der har 
trægulv og træloft; sidstnævnte pudset i en pe-
riode efter 1882.17 En gennembrydning af kor-
gavlen, i dag delvis lukket med en let væg, sæt-
ter sakristiet i forbindelse med kirkerummet, 
hvor Begtrup samtidig lod indrette prædike-
stolsalter. Sakristiets og og korets taggavle om-
muret 1877.15 

Det kultiverede tårn, der kan antages at have 
dannet forbillede for tårnene i Beder (s. 2290) 
og Malling (s. 2318), er rejst over de ommure-
de rester af sin senmiddelalderlige forgænger. 
Det har næsten kvadratisk grundrids, og vestsi-
den markerer sig med et halvstens fremspring 
på kirkens gavl. Her er med jernbogstaver i et 
par vandrette blændinger over hinanden an-
bragt initialerne for bygherren og hans hustru, 
Anna Elisabeth Scheebye: CB . AE (sammen-
skrevet) S og (nederst) årstallet 1780. 

Tårnet, der er bygget med røde flensborg-
sten, bæres i øst af et par murede piller i tårn-
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Fig. 11. Oprindeligt, omkring 1900 genåbnet vindue 
med kvadersatte sider, i skibets nordmur, østligste 
fag (s. 2342). KdeFL fot. 1971. - Window in the north 
wall of nave, reopened in recent times. Photographed du-
ring restoration. 

Fig. 12. Skibets sydøstre hjørnepiller med rest af si-
dealter (s. 2344). På t r iumfmuren (t.v.) parti med 
kvaderridsning (s. 2341). KdeFL fot. 1971. - Vault-
bearing pillar in south-east corner of nave, during restora-
tion. 

rummet og løfter sig over skibets tagflader 
med en mellemetage, der har en lille lysglug i 
nord, og herover klokkestokværket, hvor der 
mod hvert verdenshjørne sidder et næsten 
rundbuet glamhul. Over en fire skifter høj, 
profileret gesims løfter sig et opskalket pyrami-
despir. 

Det prunkløse våbenhus har på langsiderne en 
gesims af udkragede skifter og må være gen-
nemgribende istandsat i Begtrups periode. Ind-
gangsåbningen i den tilsyneladende helt forny-
ede gavl indeholdt et vindue i rundbuen over 
døren indtil 1897,25 da der i stedet indsattes et 
nyt vindue i bygningens østmur. 

I løbet af de sidste årtier af 1800'rne16 blev 
kalken banket af kirkens kvaderfacader, fuger-
ne gjort runde og fremstående med cement, og 
skibets østgavl ommuredes. Det var samtidig 
tanken at udvide de ældre, udvendigt falsede 
vinduer og fastholde den spidsbuede form, 
men V. Th. Walther, der fik sagen til udtalelse, 
anbefalede18 rundbuede åbninger som bedre 
passende til kirkens stil, ligesom han gik ind for 
bevarelse af sugfjælene. 

Gulvet, der i begyndelsen af 1700'rne22 mel-
des brøstfældigt, bestod 1862 af lyse mursten, 
der 185426 var fornyet i mandsstolene. Ved en 
indvendig istandsættelse omkring århundred-
skiftet,16 da tre trækbjælker blev fjernet i skibet, 
fornyedes gulvet med lyse og mørke fliser; 
190916 udstrakt til våbenhuset, mens der blev 
lagt træ i stolestaderne. Smågenstande fra fyl-
den under korgulvet og i nordmuren er 1971 
fremdraget under istandsættelsesarbejder; fun-
dene, der nu er i NM (inv.nr. 383-98/1972), 
indeholder bl.a. blyslagger og rudeglas (jfr. 
s. 2347). 

Tagværkerne, der næsten fuldstændigt forny-
edes 1910-11,15 er overalt af fyr. 

Opvarmning kom på tale 1894, og året efter 
opstilledes et apparat i skibets nordøstre hjør-
ne. Elektrisk varme 1952. 

Efter en hovedistandsættelse 1971 ved H. 
P. Holm Nielsen står kirken i dag hvidkalket 
inde og ude med undtagelse af korets og skibets 
kvadersatte facader. Tagene, der 170222 bestod 
dels af tagsten, dels af bly, er overalt teglhæng-
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te med brunmalede vindskeder og sugfjæl. 
Gulvene er lagt med gule sten på fladen, mens 
der er brædder i stolestaderne. Gråmalet træloft 
i sakristiet. Våbenhusets loft af umalet træ er af 
hensyn til portalen sømmet på spær og hane-
bånd. En hvidmalet trætrappe i tårnrummet gi-
ver adgang til loftet. Jernvinduerne i skibets og 
korets sydside er rundbuede og sidder i rund-
buede åbninger, der er smigede til begge sider; 
det store vindue i vest har indvendig en meget 
bred smig. 

Vindfløj med årstallet 1782 i hane over to vo-
lutbøjler på jernstang. 

(†)Glasmaleri. I forbindelse med hovedistand-
sættelsen 1971f. blev der i koret fundet otte 
stykker romansk *vinduesglas, hvoraf de fire 
har rødbrun bemaling. Fem stykker er af klart, 
let grønligt glas, det ene med et malet draperi 
(fig. 13), hvis konturstreger er tegnet med et 
tykt lag uigennemsigtig maling, der fremhæves 
af en halvgennemsigtig skyggetegning. Des-
uden fandtes tre stykker gennemfarvet glas, det 
ene grønt, de to andre rødgult. Motivet på den 
antagelig oprindelig kvadratiske rude (fig. 14) 
er udskrabet i et dækkende og helt uigennem-
sigtigt lag maling. Stykkerne nu i National-
museet (inv.nr. D391-398/1972). 

KALKMALERIER 

I alle kirkens hvælv findes sengotiske dekora-
tioner af Århusegnens vanlige, lette karakter, 
dateret 1511 ved en indskrift på skjoldbuen i 
skibets østfag og således udført i biskop Niels 
Clausens funktionsperiode, hvilket markeres 
ved hans våben, der er malet ikke mindre end 
tre forskellige steder. 

Spor af dekorationerne på kirkens hvælv og 
vægge f remkom ved hvidtearbejde 1901. Den 
ovennævnte indskrift og hele udsmykningen i 
skibets østhvælv blev det følgende år afdækket 
af Eigil Rothe, og ribbedekorationer af tilsva-
rende art blev nymalet i kirkens øvrige fag. 
1952 foretog Harald Borre en genrestaurering. 
1971 gav en afbankning af kirkens hvælv og 
vægge anledning til en større undersøgelse med 

Fig. 13-14. Bemalede, romanske *vinduesglas, fun-
det i koret, nu i Nationalmuseet. Tegning af Birgit 
Als Hansen 1:2 (s. 2347). - Pieces of Romanesque stai-
ned glass, found 1912 in the chancel. 

Fig. 15. Kalkmalet Kristusfigur og biskop Niels 
Clausens våben, fra 1511, på korets østkappe 
(s. 2348). NE fot. 1980. - Wall-painting of Christ and 
the coat of arms of Bishop Niels Clausen, 1511, east 
severy of chancel. 

Fig. 16. Kalkmalet båndornament fra 1511, på ko-
rets sydkappe (s. 2348) NE fot. 1980. - Wall-painting 
of strap work from 1511, on south severy of chancel. 
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Fig. 17. Kalkmalet dekoration fra 1511 i tårnhvæl-
vets vestkappe. Våben for biskop Niels Clausen 
(s. 2348). NE fot. 1980. - Wall-painting from 1511 in 
west severy of tower vaulting. Armorial bearings of Bis-
hop Niels Clausen. 

afdækning af ikke tidligere fundne dekoratio-
ner på hvælvene. De sporadiske rester af samti-
dige eller noget yngre kalkmalerier blev over-
kalket bortset fra et par indvielseskors. - End-
nu 1768 var hvælvmalerierne ikke kalket over, 
idet Danske Atlas27 omtaler, at kirken »inden i 
(havde) gammeldags malede hvælvinger«. 

I koret findes dekorationer i tre af kapperne: 
Midt i østkappen (fig. 15) den Korsfæstede,28 en 
primitiv konturtegning i sort, på rødbrunt 
kors, af samme karakter som i domkirkens 
midtskib (s. 433); ved siden heraf en ret ube-
hjælpsom gengivelse af biskop Niels Clausens 
våben. På buen herunder blev både i 1901 og 
1971 iagttaget rester af en latinsk †indskrift med 
minuskier, der syntes at henvise til Kristusfigu-
ren: »mor[tu]s p[ro] [n]o[bis](?) (død for os?).29 

I sydkappen ses et båndformet, sammenslynget 
ornament (fig. 16) ophængt i otte hjerteforme-
de løkker endende i blade (jfr. domkirken 
s. 432 med fig. 229). I nordkappen en sjusket 
tegnet vase med prikblomster samt omkring et 
spygat en lille fantasifigur. 

I skibets østhvælv ses på buen mod triumf-
væggen en dansk indskrift med rødmalede mi-
nuskier, hvert bogstav spinkelt konturtegnet 
med hvidt og sort: »ano d(omi)ni mdxi thene 
gerni(n)g vorde giorth iher per nielsens tid -
then tid han var sogenprest i ast[r]op ano d(o-
mi)ni mdx primo«3 0 (dvs. 1511). Indskriften af-
brydes midtpå af et Kristushoved med korsglo-
rie (fig. 18), hvorpå den østre hvælvribbe synes 
at hvile. Denne fremstilling af Kristi ansigt, et 
såkaldt Veronica-billede, har muligvis tjent 
som centrum for andagt og bøn, der kunne 
give den bedende aflad.31 På kapperne oveno-
ver er malet to våbener (fig. 18), mod syd Niels 
Clausens, med bispestav og mitra,32 mod nord 
et kronet våben med tre gulmalede, heraldiske 
liljer. Både krone og placering refererer til en 
person, der er fornemmere end biskoppen, må-
ske jomf ru Maria, der ofte symboliseres ved en 
lilje.33 Et bomærke ses ved siden af Kristusho-
vedet, et andet i sydøstre kappe (malernes eller 
kirkeværgernes?). - I midtfagets nordkappe er 
omkring to spygatter malet henholdsvis tov-
stavsringe og stjerneblade. 

I tårnets vestkappe er midtfor malet et våben 
for Niels Clausen (fig. 17), svarende til korets. 

Farverne på udsmykningen i kapperne er i 
hovedsagen rødbrunt og gråsort ligesom på 
hvælvenes buer og ribber. Skjold- og gjord-
buer ledsages overalt af krydsende rundbuer 
med prikker over spidserne, hvorimod buernes 
underside og ribberne har varierede motiver: 
Skaktavl på gjordbuen mellem skibets to øst-
ligste fag, konturerede firkløver mellem 2. og 
3. fag. Ribbebemalingen er i koret stregtegnede 
siksak, ledsaget af fembladsblomster på kap-
perne, i skibet brede sparrer og i tårnet streg-
tegnede siksak med prik, på kapperne ledsaget 
af en omvendt krydsende buefrise, hvis veks-
lende farver i buesviklerne danner et vifteorna-
ment (jfr. Fårup, s. 1889). I hvælvtoppene for-
skellige små passerrosetter, i skibets østfag en 
strålesol. 

To indvielseskors, røde på hvid bund, er malet 
på nordvæggen i henholdsvis skibets midtfag 
og i tårnet, det førstnævnte et hjulkors, det an-
det et Georgskors. 
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Fig. 18. Kalkmaleri fra 1511 på østkapperne i skibets østfag. Våben for Jomfru Maria(?) og biskop Niels 
Clausen samt »Veronica-billede« (s. 2348). NE fot. 1980. - Wall-painting from 1511 on east severies in east bay of 
nave. Armorial bearings of the Virgin Mary(?) and Bishop Niels Clausen together with »Veronica«. 

En indskrift, formodentlig fra 1573, på ski-
bets østligste skjoldbue i nord, under vederla-
get, er malet med røde versaler under et bo-
mærke: »Henricvs Stephani Horsnetianvs 73« 
(Henrik Steffensen fra Horsens [15]73). 

†Kalkmalerier. Allerede Eigil Rothe havde på 
væggene iagttaget rester »af en tilsyneladende 
noget ældre dekoration, som fuldstændig var 
faldet af«, og i 1971 konstateredes spredte frag-
menter, men tilsyneladende fra 1500'rnes se-
nere del. En rødbrun ornamentik bestående af 
skablonerede blomster, undertiden kombineret 
med større rankeslyng, blev fundet på sydvæg-
gen i skibets to østligste fag samt på nordvæg-
gen i det vestligste. På sydvæggen i østfaget var 
tegnet et vistnok glorieprydet hoved tilhørende 
en person, der syntes at læse i en bog, og på 
midtfagets nordvæg sås rester af figurer ved et 
bord dækket med en folderig dug; farverne var 

sort, lysgrønt og gult. Alt inden for en doden-
koprød indramning. På nordvæggen i vestfaget 
fandtes vest for døren, hvor skibets vestgavl 
var brudt af, en sorttegnet figur indflettet i 
ranker. 

Rester af en dansk minuskelindskrift, hvoraf 
kun slutningsordet »gøre« kunne tydes, fandt 
Eigil Rothe på triumfvæggens vestside, syd for 
korbuen og fortsættende på undersiden af bu-
en. Måske afslutningen på den oven for cite-
rede, bevarede indkrift vedrørende sogne-
præsten?34 

Fra o. 1805 stammede en dekoration på en 
tilmuring af norddørens nedre del. Her var i to-
tre grå nuancer imiteret en kvaderhugget sokkel 
for en buste,15 som sognepræst Christen Beg-
trup lod opstille over sin første hustru, Anna 
Elisabeth Scheebye.35 Fjernet endnu i præstens 
levetid.15 
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Fig. 19. Altertavle 1857, med malerier af Iver Frede-
rik Dresler (s. 2350). NE fot. 1980. - Altarpiece 1857 
with paintings by Iver Frederik Dresler. 

INVENTAR 

Oversigt. Det beskedne inventar er i hovedsagen af 
nyere dato: Altertavle og prædikestol fra 1857, font 
fra 1895 og stolestader fra 1901. Enkelte genstande 
bærer tidligere kirkeejeres navne eller våbener: 
Klokken støbt 1698 samt oblatæske og sygesæt fra 
1760-70'erne; selve alterkalken fra o. 1720 er 
anonym. 

Alterbord, 1972, muret og hvidkalket, men 
dækket af et samtidigt, carryfarvet klæde af da-
mask. Om de ældre †alterklæder vides kun, at 
der i perioden 1702-2122 intet fandtes. 1862 og i 
årene herefter var klædet af rødt silkefløjl, 1874 
med kors og guldtresser. 

†Sidealterborde, se ovenfor s. 2344. 
Altertavlen36 (fig. 19), fra 1857,26 består af en 

nygotisk portalramme omkring oliemalerier af 
Iver Frederik Dresler (1820-83),37 der antagelig 
har leveret altermalerier med ganske samme 
motiv til Søften (s. 1698) og Kolt (s. 2184). I 

storfeltet (114x91 cm) den Korsfæstede, lys 
mod den mørke landskabs- og skybaggrund. I 
det spidsbuede felt ovenover ses et englehoved 
i blå skyer. Rammen, der oprindelig har været 
kronet af et stort, forgyldt kors,15 er udført af 
snedker P. Benzen.26 Nystafferet 1972: rødbrun 
med gyldne og mørkebrune kanter samt gyld-
ne, påsatte stjerner. I postamentfeltet en genop-
malet, gylden indskrift med fraktur: »Hengi-
ven for vore Overtrædelser ... Rom 4,25«. 

Den tidligere †altertavle er i inventariet 170222 

beskrevet som »et gammeldags, stafferet al-
ter«. 1780 lod den foretagsomme kirkeejer og 
sognepræst Christen Begtrup indrette et prædi-
kestolsalter38 i koret, idet prædikestolen blev 
flyttet hen over alterbordet. Da menigheden 
imidlertid klagede over intet at kunne høre af 
præstens ord, når den sad længst nede i kirken, 
blev prædikestolen fjernet 1857 og et nyt alter-
parti udført .1 5 

Altersølv. Alterkalk og disk, omtalt i inventa-
riet 172122 som nye,39 er udført af Horsens-me-
steren Mogens Thommesen Løwenhertz. Kal-
ken (fig. 21), 21 cm høj, er over en 16-tunget 
fodplade drevet op med et tilsvarende antal 
fodtunger, der forneden støder til den afrun-
dede rands 16 halvcirkulære skiver; i sviklerne 
ruder på prikket bund. Indknebne skaftled på 
hver side af den ret flade knop, der har rude-
mønster og seks fremspringende rudebosser 
med krydsskraverede forplader. Stort, glat bæ-
ger. På en af fodtungerne er graveret et latinsk 
kors med stråler og skriftbånd, hvorpå »INRI« 
med store skønskriftsbogstaver. På fod-
pladetungen herunder mesterstemplet (Bøje II, 
1982, nr. 6126). Bly er i nyere tid indstøbt i 
bunden. Den tilhørende disk, 13,7 cm i tvm., er 
glat og flad, med et graveret og forgyldt 
Georgskors på randen, hvor der yderst ses re-
ster af mesterstemplet. Nu ude af brug, i stedet 
anvendes en disk fra 1972, stemplet »A. F. Ras-
mussen«. 

Oblatæske (fig. 22), skænket 1766, udført af 
Knud Rasmussen Brandt, Horsens, der har le-
veret en næsten tilsvarende æske til Odder kir-
ke. Cylinderformet, 9,5 cm i tvm. og 4,5 cm 
høj, med bølget fodplade og kant på låget, der 
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Fig. 20. Indre, set mod øst. NE fot. 1980. - Interior, looking east, 

har en karakteristisk udsmykning med drevne, 
radiære riller med småringe. På den flade over-
side er graveret giverens navn, med kursiv: 
»Øllegaard Rodsteen Sehestedt« og årstallet 
»1766« omkring hendes hjelmede våben, Sehe-
sted, et rokokoskjold flankeret af rocailler. U n -
der bunden guldsmedens stempel KB (Bøje II, 
1982, nr. 6145). 

Sygesæt, udført mellem 1767 og 177840 af 
samme guldsmed som oblatæsken. Kalken 
(fig. 23), 13,7 cm høj, har sekstunget fod og 
fodplade, cylinderformede skaftled og flad-
trykt, midtdelt knop. Bægeret, med profileret 
mundingsrand, er smykket med et graveret, 
kronet alliancevåben for ægteparret Ditlev 
Pentz og Øllegaard Rodsteen Sehested. På en af 
fodtungerne er graveret et latinsk kors svaren-
de til alterkalkens.41 Bunden er tilloddet med en 
glat plade, hvorpå samme mestermærke som 

på oblatæsken samt en vægtangivelse, indprik-
ket med skriveskrift: »Kalk og Desk Vej: 19 
11/16 lod«. Disken, med samme stempel under 
bunden, er flad og glat, 8,5 cm i tvm.; på ran-
den er graveret et cirkelkors med stråler fra 
korsmidten. 

Vinskummeske 1903. 
†Vinkande og †oblatæske af porcelæn er nævnt 

i inventariet 1862.15 

Alterstager. 1) Nyere, af messing, 37,5 cm 
høje; sekskantet fod og konisk skaft over lille 
profilled. 2) 1937,42 af messing, kopier af sen-
gotisk form, 42,7 cm høje. På foden stemplet 
firmaets mærke: »Erstad Aarhus«. Syvarmet 
lysestage, såkaldt Titusstage, leveret 1933 af fir-
maet Erstad, Århus.4 2 

†Messehagler. 170222 omtales en gammel ha-
gel af »blommit trip«, dvs. et blomstret, fløjls-
agtigt stof.43 172122 lovede kirkens patron med 
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Fig. 21. Alterkalk o. 1720, udført af Mogens T h o m -
mesen Løwenhertz, Horsens (s. 2350). NE fot. 1981. 
- Chalice, made c. 1720 by Mogens Thommesen Løwen-
hertz, Horsens. 

Fig. 22. Oblatæske 1766, udført af Knud Rasmussen 
Brandt, Horsens og skænket af kirkeejeren Ølle-
gaard Rodsteen Sehested (s. 2350). NE fot. 1981. -
Wafer box 1766, made by Knud Rasmussen Brandt, Hor-
sens and donated by the patron of the church, Øllegaard 
Rodsteen Sehested. 

det allerførste at forskaffe en ny. 1862 var hag-
len af rødt silkefløjl med kors og galoner af 
guldbrokade.1 5 

Alterskranke, 1898,26 bestående af drejede ba-
lustersøjler og enkel, rødbruntmalet håndliste. 
1972 blev skranken afkortet og opstillet i heste-
skoform. 

Døbefont (jfr. fig. 24), 1896 leveret af sten-
hugger Anton Hansen, Skovby.1 7 Den er af grå 
granit, i nyromansk stil, 85 cm høj, med en lille 
fordybning midt i, 24 cm i tvm. 1896 flyttet 
hen midt for korbuen, nu i skibets nord-
østhjørne. 

†Font af oliemalet træ, nævnt 186215 og 1895 
karakteriseret som en »almindelig servante af 
træ med en vaskefad af messing«.26 

Dåbsfad, 1896,17 af messing, 55 cm i tvm., 
bestående af en fladtprofileret rand om en mes-
singskål, 26 cm i tvm. Under randen graveret 
»Anno M D C C C L X X X X V I « . Det tidligere 
†dåbsfad (jfr. ovenfor) var anskaffet I860.15 

Dåbskande, af tin, erhvervet 186215 fra kande-
støberen »L. Buntzen«,44 hvis mærke ses under 
bunden. Den er 25 cm høj og svarer ganske til 
bl.a. Folbys (s. 1837); på korpus en senere frak-
turindskrift: »Astrup Kirke 1909«. 

Prædikestol, 1857,26 udført af snedker P. Ben-
zen under vejledning af bygningsinspektør C. 
G. F. Thielemann.26 

Den enkle stol har seks fag, de fem med 
rundbuede fyldinger i glat, omløbende ramme-
værk, men med smalle profilstave som kapitæl-
bånd på de stumpvinklede hjørner; det bredere 
vægfelt er glat. Kraftige, underskårne profilli-
ster danner overgang til den ottesidede, liste-
delte underbaldakin. Ottekantet bærestolpe, 
der forneden har hulled mellem rundstave. 
Langs triumfvæggen trappe fra 1972, da stolen 
nymaledes med grå og rødbrune farver, blå og 
gyldne lister og med gylden versalindskrift i 
frisen, på blå bund: »Salige er de som hører 
Guds ord ... Luk. XI,XXVIII«. Oprindelig var 
stolen gråmalet med forgyldning, formodent-
lig den mæanderbort i frisen, der ses på et ældre 
fot. Ifølge synsprotokollen 1862 fandtes også 
en †lydhimmel, malet som prædikestolen.15 

1897 flyttedes prædikestolen fra »langkirken« 
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til den nuværende plads i skibets sydøstre 
hjørne.1 7 

†Prædikestol, tidligst omtalt 1702, da den 
manglede staffering og lydhimmel.2 2 1780 blev 
den af sognepræsten Christen Begtrup flyttet 
hen over alteret,15 hvorved der etableredes et 
såkaldt prædikestolsalter. Fjernet herfra 1857 
(jfr. altertavlen). 

Stolestader, 1901,17 svarende til bl.a. Kolts 
(s. 2190), glatte, rundbuede gavle med påsatte, 
drejede rosetter; nymalede som prædikestolen. 
Det forrige †stoleværk havde 1862 22 stole på 
den ene side, 21 på den anden, alle åbne, med 
ryglæn og fodskamler.15 

En armstol til præsten, fra 1862, stod oprinde-
lig i sakristiet,15 nu under korbuen i nord. 

En lukket †degnestol, der 1862 stod i koret, 
blev fjernet 1895.15 

Pengeblok, antagelig den »tavleblok« der øn-
skedes anskaffet 1854.26 Fuldkantet fyrretræs-
blok, 84 cm høj med rundstave på hjørnerne, 
foroven og -neden beslået med jernbånd samt 
jernlåg med bøjle over pengeslidse. På forsiden 
lille jernklap. Gråmalet. 1862 ved degnestolen i 
koret,15 nu ved syddøren. 

Orgel, bygget 1975 af P. Bruhn & Søn, Års-
lev, udvidet med én stemme 1981. 13 stemmer, 
to manualer og pedal: Hovedværk: Principal 
8', Spidsfløjte 8', Oktav 4', Gemshorn 2 
Mixtur III. Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', 
Oktav 2', Quint l⅓´, Vox humana 8', svelle. 
Pedal: Subbas 16', Gedakt 8', Fagot 16'. Tegnet 
af Poul-Gerhard Andersen. I tårnrummet. †Or-
gel, bygget 1907 af A. C. Zachariasen, Århus, 
formentlig opstillet 1908.45 Et manual med fem 
stemmer: Bordone 16', Principale 8', Rørfløjte 
8', Salicionale 8', Octav 4'. Pneumatisk aktion, 
keglevindlade. I tårnrummet. 

Salmenummertavler, 1973, til ophængningstal. 
På loftet ligger en af de tre (†)tavler, der anskaf-
fedes 1886.26 Den er indrammet af snosøjler og 
beregnet til indskudsbrikker med hvidmalede 
tal. 186215 havde kirken fire tavler. 

Præsterækketavle, 1973, i nordsidens dørniche. 
Lysekroner, nyere, af messing, barokkopier 

svarende til Tulstrups (s. 2376). En ophængt i 
koret, tre i skibet. 

Fig. 23. Sygekalk o. 1775, udført af Knud Rasmus-
sen Brandt, Horsens, antagelig skænket af kirkeejer-
ne Ditlev Pentz og Øllegaard Rodsteen Sehested 
(s. 2351). - Chalice for the sick c. 1775, made by Knud 
Rasmussen Brandt, Horsens, and very likely donated by 
the patrons of the church Ditlev Pentz and Øllegaard 
Rodsteen Sehested. 

Klokke (fig. 25), 1698, støbt af Peter Chri-
stoffer Geiger, rådsstøber i Lübeck.46 65 cm i 
tvm. Om halsen afgrænser akantusbladborter 
en toliniet indskrift med reliefversaler: »Ianus 
Roedsteen. D(omi)nus de Roedsteens: eget. 
Regis. Daniæ et Norvegiæ Admiralius / Huius 
Ædis patronus me ex ære fundi curavit. Lübe-
cæ MDCXCVIII«. (Jens Roedsteen, herre til 
Roedstenseget, kongen af Danmarks og Nor -
ges admiral, denne bygnings patron (ejer), lod 
mig støbe af bronze i Lübeck 1698). Over 
slagringen 2 x 3 profillister samt et skriftbånd 
med reliefversaler: »Peter Christoffer Geiger 
me fecit« (P. C. G. gjorde mig). 1976 forsynet 
med ny knebel og ophængt i ny klokkebom; 

Danmarks Kirker, Århus amt 150 
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Fig. 24. Indre, set mod vest. NE fot. 1980. - Interior, looking west. 

den ældre, lige klokkebom, af eg, ophængt i 
tårnets mellemstokværk. 

†Klokke. I forbindelse med klokkeskatten 
1528 afleverede kirken en klokke, der vejede 
1½ skippund og 2½ lispund.47 

Klokkestol, af eg, antagel ig f ra 1780, m e d 
genanvendelse af ældre materiale. 
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150* 
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Fig. 26. Moesgård, Ning herred. *Kragbåndskvader 
lagt som trinsten ved indgangen til hovedbygnin-
gens nordre sidefløj (s. 2355). Tegning 1:20 og 1:4 og 
fot. KdeFL 1984. - Cornice (presumably from chancel 
arch) used as door-step at the manor house Moesgaard. 

neder (Randers amt), hvor biskoppens våben ses i 
relation til Mariamotiver og -symboler, og Hvilsted 
(Hads hrd.) der har en Maria-indskrift over døren. 
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1770'erne (DK. SJyll. XXIII, 2731). 

39 Måske anskaffet af Palle Lyngby? (jfr. historik). 
40 Våbenskoldets ejere indgik ægteskab 1767, guld-
smedens dødsår er 1778. 
41 Korset udført af en anden hånd end alterkalkens. 
42 Venligst oplyst af gørtlermester fru Margot Er-
stad, gørtlerfirmaet Erstad-Pedersen, Århus. 
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44 Jfr. Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker, 
ved Holger Rasmussen, 1983, s. 55. 
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SUMMARY 

The original parts of Astrup church, the chan-
cel and nave, probably date back to the 12th 
century. The facades were constructed of gra-
nite ashlar, while field stones were used for the 
inner sides of the walls. The windows were of a 
shape and number prevalent at the time, while 
the south portal is significant by a form more 
elaborate than usual and by lions carved in 
relief both on the tympanum and on the cas-
ings. The portal belongs to a group which is 
often found in the Århus diocese. During the 
decades around the year 1500 vaulting was 
constructed in the church and a tower was 
added at the west end of the nave. It was 
probably during the same period that the porch 
was constructed in front of the south door. 

About 1780 the incumbent, who was also the 
patron, undertook a fairly extensive rebuilding 
programme and added a sacristy at the gable 

end of the chancel. He had the porch repaired 
and erected the existing tower, which seems to 
have been the prototype for similar towers in 
some neighbouring churches. 

In all the vaulting of the church there are 
simple fresco decorations, dated 1511 by an 
inscription in Danish. The armorial bearings of 
the then bishop of Århus, Niels Clausen, are 
painted in no less than three places in the 
vaulting. 

The modest furniture is mainly of more re-
cent date: the altarpiece and pulpit from 1857, 
the font from 1895 and the pews from 1901. 
Various objects bear the names and arms of 
patrons: the bell was cast 1698 by Peter Christ-
offer Geiger, founder to the Lübeck council, 
and the waferbox and Communion set for the 
sick from c. 1770 which like the chalice from 
c. 1720 were made by a Horsens goldsmith. 

Fig. 27. Astrup 1:10000. Opmålt 1786 af E. Wesenberg, foran-
dringer medtaget til 1859. - Map of the village, 1786. 




