
Fig. 1. Kirken set fra  syd. NE fot.  1984. - The  church seen from  the south. 

FRUERING KIRKE 
HJELMSLEV HERRED 

Det sammensatte navn Frue-Ring, der forekommer 
allerede i middelalderen,1 godtgør utvivlsomt, at kir-
ken var viet til Vor Frue. Inden for  den daværende 
sognegrænse lå Ring kloster (nu i Hylke sogn), som 
sandsynligvis har været kirkens ejer.2 16663 tilhørte 
kirken kongen, der 16874 skødede den til Margrethe 
Krabbe, enke efter  geheimeråd og stiftamtmand  Erik 
Rosenkrantz til Rosenholm. Hun afhændede  den 
16935 til Århusborgmesteren Mikkel Mikkelsen Mal-
ling (jfr.  s. 718), der 17016 solgte den og annekskirken 

i Vitved (s. 3017) til sognets præst Hans Johansen 
Lønborg (jfr.  inventaroversigt og †begravelse) og 
dennes svoger Peter Trøner.7 I forbindelse  med den 
militære reorganisation efter  Store nordiske Krig til-
bagekøbte kronen 17248 Fruering kirke, der henlag-
des under Skanderborg rytterdistrikt. Ved auktionen 
over ryttergodset 1767 erhvervedes kirken af  stam-
huset Rathlousdal,9 hvor den forblev  indtil overgan-
gen til selveje 1. april 1918. Et par mønter er ved mid-
ten af  1920rne fundet  på kirkegården.10 
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I ældre tid synes der at have rådet uklarhed om 
grænsedragningen mellem Fruering og Hylke sogne. 
Et område, der sædvanligt betegnes Tammestrup 
øde, placeredes 1624 i Hylke sogn, hvorved Fruering 
sogn adskiltes i to dele. Denne ordning ophævedes 
1980.11 Kalvø i Skanderborg sø, der tidligere lå under 
købstaden Skanderborg, henlagdes 196312 til Hylke 
sogn. 

Kirken ligger i landsbyens sydside og rider på 
toppen af  en bakkeknold i det store sogns nord-
lige, højtliggende del. Allerede inden for  kirke-
gårdsmuren falder  terrænet markant mod syd-
vest i retning af  Skanderborg sø, der skimtes i 
det fjerne.  Fra denne side er kirkebygningen så-
ledes synlig på stor afstand. 

Kirkegården  omfatter  i dag det samme areal 
som i 1781 (fig.  39) og hegnes med græskronede 
markstensdiger, der på visse strækninger, efter 
terrænets beskaffenhed,  har karakter af  støtte-
mur. Disse steder angives skellet desuden af 
småtræer og buske. Stendiget omtales første 
gang 1614,13 og i den følgende  periode blev årligt 
oplagt større og mindre strækninger, som var 
faldet  ned. 1834 manglede der noget på nordsi-
den ved porten; 185514 blev hele ringmuren sat 
om og beskrives i synsprotokollen 1862 som 
indtil to alen høj. 

Der er tre indgange:  Porte mod nord og vest 
og en låge i syd. Nordre port, der har rødma-
lede trætremmefløje,  sidder omtrent midt i 
hegnsmuren mod landsbyen og er formentlig 
identisk med den port, antagelig en muret †por-
tal,  hvor fløjenes  hængsler fornyedes  1615;13 

170015 skulle den forbedres  med kalk og sten; 
180316 blev fjæltækningen  repareret. En ny port 
anskaffedes  1839.14 Den vestre port, der vender 
ud til en nyanlagt parkeringsplads, er nu hoved-
adgang og består af  jerngitterfløje  mellem rød-
stenspiller. Den nuværende udformning  er af 
nyere dato, men en adgang i vestsiden eksiste-
rede givetvis 1862,17 da kirkegården havde fire 
indgange. En fodgængerlåge  midt på sydsiden, 
af  rødmalede trætremmer, senest fornyet  1987, 
har stået i forbindelse  med den nu nedlagte kir-
kesti til Skårup. 

En †rist, der nyudførtes  1614,13 var nok til-
tænkt en af  lågerne. 183414 nævnes en †låge i det 

sydvestre hjørne, og to år senere siges den vestre 
låge at være brøstfældig. 

Bygninger  m.v. på kirkegården.  Et teglhængt, 
hvidkalket ligkapel  (fig.  2) nær det sydøstre 
hjørne nævnes første  gang 1918 og fik  193517 til-
bygget nødtørftshus.  Toiletter indrettedes 1976 i 
en bygning ved parkeringspladsen uden for  den 
vestre port. Synet henstillede 1896, at den åbne 
†brønd  på kirkegårdens østre del tildækkedes, og 
190645 ønskede man lukket over kalkkulen og 
brønden fornyet. 

Fundamenter efter  middelalderlig †hegnsmur 
og/eller †bygning(er)  konstateredes i 1970erne18 

ved sonderende udgravninger i området nord 
for  skibet: En ca. to meter bred og omkring en 
meter dyb pakning af  tildels temmelig store, 
omhyggeligt lagte marksten kunne følges  fra 
skibets nordvestre hjørne og nordpå, hvor den i 
en afstand  af  omved 22 m så ud til at knække i en 
ret vinkel og fortsætte  mod øst, dvs. i en retning 
parallel med kirken. I pakningen fandtes  små 
stumper af  frådsten,  og et brudstykke af  fråd-
stensmurværk med puds på19 lå i nærheden af 
fundamentet  og stammede antagelig herfra. 
Tidligere var iagttaget en kort strækning af  et 
tilsvarende fundament,  der syv meter nærmere 
kirken forløb  øst-vest, det vil atter sige parallelt 
med kirken. De to parallelle funderinger,  hvor 
imellem der var pikstensbro, hidrører antagelig 
fra  en †bygning, der har ligget i det nordvestre 
hjørne af  et indhegnet område på kirkens nord-
side. Kun fremtidige  undersøgelser vil eventuelt 
kunne klarlægge områdets udstrækning og kaste 
lys over, om en bebyggelse på en eller anden 
måde kan sættes i forbindelse  med (Ring?)klo-
ster (jfr.  nedenfor). 

Levn af  et †benhus fra  1600rne eller tidligere 
blev i 1970erne konstateret ved tårnets sydside, 
på det sted hvor man fandt  en middelalderlig, 
muret begravelse (s. 3000). Af  benhuset var der 
kun bevaret rester af  en spinkel fundering,  som 
viste, at bygningens sydmur havde ligget halv-
anden meter fra  tårnet; udstrækningen på den 
anden led blev ikke fastslået.  Det lille hus, hvis 
identifikation  fremgik  af  en tæt pakning med 
knogler, har lænet sig op ad tårnet og sandsyn-
ligvis været opført  af  bindingsværk eller træ. 
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Fig. 2. Kirkegårdens sydøsthjørne set fra  vest med ligkapel fra  o. 1918 (s. 2976). NE fot.  1984. - South-east  corner 
of  the churchyard  with mortuary  from  ca. 1918. 

Beplantningen  langs vestdiget og den tilstø-
dende strækning af  sydsiden udgøres af  unge 
ege; på resten af  sydsiden og i øst står ældre elme 
og enkelte, nysatte ege. Efter  anlæggelse af 
gange 1857 fremsatte  synet ønske om planering 
og beplantning. 186014 blev det foreslået  at etab-
lere gruset areal omkring kirkebygningen, og 
1904-0517 skulle der brolægges  i en alens bredde. 
Støbt fortov  fjernet  1952 og afløst  af  græs. 

†Gabestok  med jernkæder og halsbånd var 
ifølge  inventariet 176720 gammel og henstillet i 
våbenhuset, da pælen var forrådnet. 

BYGNING 

Den relativt store kirke, der må være rejst om-
kring midten af  1100rne, er på flere  måder be-
mærkelsesværdig. I dag er bygningen et lang-
hus, og resultatet af  en senromansk ombygning, 
hvorved det oprindelige, smallere kor blev af-

løst af  det nuværende, der har samme bredde 
som skibet. Såvel det oprindelige som det eksi-
sterende kor har haft  apsis. Desuden har det væ-
ret tanken at rejse en mindre bygning på hver 
side af  langhuskoret, men projektet blev ikke 
virkeliggjort. Samtidig med korombygningen 
eller lidt senere blev skibet forlænget  mod vest 
og har her muligvis været udstyret med en tri-
bune. I sidste halvdel af  1400rne og i de første 
årtier af  det følgende  århundrede er der tilføjet  et 
tårn ved skibets vestgavl og et våbenhus foran 
syddøren samt indbygget hvælv i kor og skib. 
Måske har der en overgang været et våbenhus 
på nordsiden (jfr.  fig.  10). Orienteringen har en 
lille afvigelse  mod syd.21 

Af  den oprindelige bygning er blot bevaret 
skibets langsider og rester af  triumfmuren.  En 
undersøgelse 1979 godtgjorde, dels at det op-
rindelige †kor har haft  kvadratisk grundplan, 
hvor sidefacaderne  flugtede  med skibets lang-



Fig. 3. Grundplan 1:300 opmålt 1975-76 af  Jørgen Fode, Kim Jordal, Thomas Meedom-Bæch og Erik Toft, 
Arkitektskolen i Århus. Tegnet 1987 af  KdeFL med angivelse af  ældre †kor (s. 2977), altre (s. 2987), tre be-
gravelser i koret, heraf  to murede (s. 3004) og †benhus ved tårnets sydside (s. 2976). - Ground-plan  with additional 
details  (cf.  fig.  10). 
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vægge, dels at centrum for  †apsidens  bueslag har 
været midt på korets østvæg. 

Skibets langmure er opført  af  frådstenskvadre 22 

iblandet enkelte marksten. I omdannet skikkelse 
er skibets søndre dør  bevaret og i brug. Den 
tilmurede, rundbuede nordportal, der sidder lidt 
østligere end indgangen overfor,  skimtes på 
begge sider af  muren; bredden måles på facaden 
til 102 cm, indvendig synes den at være omkring 
145 cm, mens buens top er 308 cm over det 
nuværende gulv. Af  de rundbuede, relativt højt-
siddende vinduer  med stejle smige er to i behold i 
sydsiden, hvor de aflæses  som indvendige, 101 
cm høje og 52 cm brede nicher; det vestre af 
dem kan yderligere iagttages fra  våbenhusets 
loft.  I nord er toppen af  et vindue synlig over 
hvælvet, og et andet er markeret på facaden. 

Ændringer  og tilføjelser.  På et tidspunkt, der må 
ligge i 1200rne efter  bl.a. vinduesformen  at 
dømme, er koret blevet afløst  af  det eksiste-
rende, væsentlig større langhuskor,  hvortil har 
sluttet sig en nu nedrevet †apsis. Under opførel-
sen har det været forudset  ved hver af  korets 
sider at rejse en sidebygning, hvortil der skulle 
være adgang ad nu tilmurede døråbninger vest-
ligst i korets langmure. 

Den forholdsvis  tidlige og i sin plandisposi-
tion usædvanlige korudvidelse er for  den øst-

ligste dels vedkommende opført  af  frådsten,  der 
utvivlsomt stammer fra  det ældre kor. Materia-
let i resten af  langmurene23 er munkesten24 i 
munkeforbandt.  På frådstensmurværket  iagtta-
ges kvaderridsning, og på en del af  murstenene 
ved apsisåbningen forekommer  riffelhugning. 
Langhuskoret, hvis opførelse  er foregået  fra  øst 
mod vest, er rejst på en syld af  rå kamp; de 
store, delvis radiært lagte marksten, hvorpå ap-
sidens krumme mur i sin tid har stået,25 er be-
varet og angiver omtrentligt udbygningens 
størrelse og form.  Det fremgår  af  murværket i 
de østlige ender af  langhuskorets langmure, at 
apsis har åbnet sig mod korets indre med en 
stor, falset  bue, hvis vederlag har ligget i mur-
kronehøjde. Sandsynligvis har koret derfor  haft 
åben tagstol eller hvælvet loft. 

Begge korets sidefacader  er udstyret med et 
fodskifte  af  granitkvadre, og herover forløber 
på den østlige halvdel endnu et skifte,  der for-
oven har en stejl, 11 cm høj, sine steder svagt 
hulet skråkant. Hvert af  soklens to hjørner ac-
centueres ved et skægget mandshoved, hvoraf 
det søndre er bedst bevaret (fig.  7). En vindues-
overligger af  granit, givetvis hidrørende fra  en 
anden kirke, er på sydsiden anbragt sekundært i 
og over soklen, hvor den har fungeret  som ven-
tilationshul for  gravkammeret indenfor. 

2978 
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Fig. 4. Længdesnit, set mod syd, 1:300. Opmålt 1975-76 af  Jørgen Fode m.fl.  (jfr.  fig.  3). Tegnet 1987 af  KdeFL 
med enkelte suppleringer. - Longitudinal  section. 

Tre granitblokke stikker ud på facaderne;  en 
midt på hver af  korets sider (jfr.  fig.  9) og den 
tredie lige vest for  den stræbepille, der på kir-
kens sydside står ud for  overgangen mellem kor 
og skib. På koret må disse sten have relation til 
95 cm brede, ikke benyttede fortandinger,  som 
ved restaureringen i 1970erne kunne ses på byg-
ningen og følges  fra  stenenes overside op til en 
højde af  ca. to meter. Vestligst i begge sider er 
der desuden en tilmuret, rundbuet, et par meter 
høj døråbning, der udvendig overdækkes med 
dobbelt halvstens stik, mens den indvendig står 
som niche. Nordsidens dørhul,26 der er 105 cm 
bredt i facaden,  dækkes indvendig delvis af 
hvælvets hjørnepille. Døren i syd, der muligvis 
har været falset  til begge sider, er udvendig i 
vestsiden skjult af  en stræbepille, indvendig til-
dels udmuret (fig.  6). 

Granitblokkene, fortandingerne  og andre en-
keltheder kan forklares  med den antagelse, at 
det ved byggeriet var forudset  at supplere koret 
med et par mindre sidebygninger.  Ved hjælp af 
dørene skulle disse annekser være sat i direkte 
forbindelse  med kirkens indre. Når det fremgår, 
at fortandingerne  ikke er blevet benyttet, og der 
heller ikke kan konstateres levn af  fundering, 
må konklusionen være, at sidebygningerne al-
drig blev opført. 

Et sekundært, nu tilmuret, 148 cm højt og 126 
cm bredt vindue  med pudsede smige spores på 
korets nordfacade  over fortandingen.  Åbningen 
er rundbuet og må være indsat hurtigt, måske 
før  korbyggeriet var helt afsluttet.  På dette tids-
punkt har i hvert fald  den nordlige sidebygning 
været opgivet, hvilket bekræftes  af  karakteren af 
dørens tilmuring. 

Korets tilmuringer og materialeskift  har væ-
ret dækket med hvidtekalk.27 

Skønt de to sidebygninger ikke blev til noget, 
er det nærliggende at jævnføre  dem med et par 
tilsvarende, forlængst  sløjfede,  som har udgjort 
en oprindelig del af  kirken i Hansted,28 nord for 
Horsens, dvs. forholdsvis  tæt ved Fruering. 
Heller ikke i dette tilfælde  er det lykkedes at 
finde  en forklaring  på de her i landet usædvan-
lige korannekser. 

Ved restaureringen i 1970erne observeredes, at 
ydermurene i skibets vestligste fag  ikke var op-
ført  af  frådsten,  men af  rå kamp.29 Dette skift  i 
materiale kan betyde, at frådstenslejet  var tømt, 
da man under opførelsen  nåede den nederste 
ende af  skibet, idet byggeriet som vanligt er 
skredet frem  fra  øst mod vest. Nogle andre for-
hold styrker imidlertid en formodning  om, at 
skibets vestre afsnit  er en sekundær forlængelse. 
Denne del af  kirken synes tillige at have været 
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indrettet på en særlig måde: Vestgavlens mur-
tykkelse er 130 cm, mens de tilstødende lang-
sider er noget tyndere. Desuden iagttages øverst 
på vestvæggen en 240 cm bred og 15 cm dyb 
niche,30 hvis bund ligger omkring fem  meter 
over gulvet. Yderligere er der i den vestre del af 
skibets nordmur et lille, smalt vindue  (fig.  5), 
som sidder påfaldende  lavt, idet dets bund kun 
er 62 cm over gulvet. Åbningen, der udvendig 
dækkes af  nordsidens vestligste stræbepille, er 
indvendig delvis skjult af  den vestligste af  hvæl-
vets vægpiller. Vinduet er smiget og bemærkel-
sesværdigt ved på indersiden at være tagformet 
overdækket og ved, at den svagt spidsbuede lys-
ning, der måler 84x25 cm, er anbragt helt ude i 
facadeflugten.  Det ser ud til, at vinduet, der 
næppe er yngre end midten af  1300rne og fun-
gerede endnu i begyndelsen af  forrige  århun-
drede,16 er samhørende med det omgivende 
murværk. 

Ved sin lave placering antyder vinduet, at en 
†tribune  har været indrettet i kirken vest for  dø-
rene. Snarest har der været tale om en disposi-

tion med henblik på kirkens formentlige  ejer, 
(Ring?) kloster, jfr.  gravsten nr. 1 (s. 3001). 

I løbet af  en periode fra  midten af  1400rne og 
ind i det følgende  århundrede er kirken blevet 
yderligere udbygget og ændret. Arbejdet, der 
afgørende  forandrede  bygningen både ude og 
inde, har omfattet  tilføjelse  af  tårn og våbenhus 
samt indbygning af  hvælv i det indtil da flad-
loftede  indre (jfr.  kalkmalerier). 

Det kraftige  tårn ved skibets vestgavl er fire 
stokværk højt og på flere  måder beslægtet med 
adskillige tårne på Århusegnen; navnlig har det 
så mange træk fælles  med tårnet i Hørning, på 
den modsatte side af  Solbjerg sø, at samme hold 
håndværkere formodentlig  begge steder har 
stået for  opførelsen.  Over en syld af  rå kamp, 

Fig. 6. Tilmuret døråbning i korets sydmur, set inde-
fra  (s. 2979). NE fot.  1984. - Walled-up  doorway  in the 
south wall  of  the chancel, seen from  inside. 

Fig. 5. Lavtsiddende vindue i skibets nordmur, set 
indefra  (s. 2980). NE fot.  1984. - Window  in the north 
wall  of  the nave. 
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hvis store sten træder frem  på alle sider, er byg-
ningen opført  af  munkesten i munkeforbandt 
med mange overtallige løbere. Bagmurene er af 
marksten, dog er hjørnerne fra  og med anden 
etage såvel som murværket omkring alle åbnin-
ger og i hele klokkestokværket af  tegl. Østmu-
ren hviler på skibets vestgavl og bæres yderli-
gere af  et stort, muret stik, som spænder mellem 
nord- og sydmur. 

Adgangen til tårnet er ad en fladbuet  dør, der 
sidder i et spidsbuet spejl midt på nordsiden og 
er jævngammel med bygningen. Tårnets neder-
ste stokværk adskiller sig ved sine temmelig råt 
udførte  vægge ikke fra  de højereliggende etager. 
Alligevel har det været sat i forbindelse  med ski-
bet ved en rundbuet arkade, der dog ikke nød-
vendigvis er samtidig med tårnet. På et ukendt 
tidspunkt er arkaden blev blændet med en mur 
(af  små, gule sten), der er placeret længst i vest i 
åbningen, således at tårnbuen, set fra  skibet, står 
som en stor niche. I væggen sidder en dør, der 
muliggør forbindelse  mellem tårn og skib. 

I begge mellemstokværk er der i vest et nu 
tilmuret vindue, der indvendigt tegner sig som 
en smiget og fladbuet,  190 cm bred niche. Hjør-
nerne mellem siderne og væggen er muret med 
de såkaldte hulsøm, hvorved der angives dels en 
relation til tårnet ved domkirken i Århus 
(s. 234), dels et slægtskab med en række andre, 
jævnaldrende byggerier i stiftet.  Tilmuringen er 
begge steder foretaget  i facadesiden,  antagelig i 
forbindelse  med en af  nedennævnte reparatio-
ner, hvorved åbningerne udvendigt er forvan-
sket eller forsvundet.  I hvert fald  det øvre vin-
due, der i lysningen må have været fladbuet,  ser 
ud til at have siddet i et spidsbuet spejl. Også 
mod syd synes der at have eksisteret en spids-
buet åbning (jfr.  fig.  1). 

Klokkestokværket er stærkt ommuret og re-
pareret. Der er glamhuller mod alle verdens-
hjørner, dobbelt mod øst, enkelte i de andre si-
der. Østsidens to, relativt små, rundbuede åb-
ninger, der indvendigt sidder i en fladbuet  ni-
che, bevarer muligvis den oprindelige disposi-
tion, men den eksisterende udformning  er af 
nyere dato. Syd- og vestsidens åbninger, der er 
henholdsvis rundbuet og fladrundbuet,  er frem-

gået ved en af  facadereparationerne  i nyere tid. 
Nordsidens relativt store, falsede  og spidsbuede 
glamhul, der indvendig sidder i en fladbuet  ni-
che, synes at være oprindeligt. 

Begge taggavlene, der har haft  »tindinger« 
(jfr.  nedenfor),  er nu stærkt fornyede  og skåret 
ned, så murene afdækkes  af  taget. I vestgavlens 
nordside er en stor cirkelblænding, som for-
mentlig har haft  en pendant i syd. En mindre 
cirkelblænding sidder på samme gavl nord for 
glamhullet, i niveau med dettes top, og er sam-
men med et par tilsvarende cirkelblændinger på 
nordfacaden  antagelig en rest af  en serie, som 
nogle skifter  under murkronehøjde har strakt 
sig over alle tårnets sider. Utvivlsomt foreligger 
her en inspiration fra  de cirkulære felter  på dom-
kirketårnet i Århus. 

Det ret store, antagelig senmiddelalderlige vå-
benhus nævnes første  gang 1615,13 da mureren 
reparerede gavlen; 100 år senere var der atter 
problemer, og gavlen begyndte at revne.15 Side-
murene er opført  af  munkesten i munkefor-

Fig. 7. Korets sydøstre hjørne med mandshoved ud-
hugget øverst på soklen (s. 2978). NE fot.  1984. -
Detail  of  the south-eastern  corner of  the church. 
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Fig. 8. Kirken set fra  nordøst. NE fot.  1984. - The  church seen from  the north-east. 

bandt, mens hele gavlen er fornyet  i små, gule 
sten, muligvis i sammenhæng med sidefacader-
nes falsgesimser.  Denne ombygning synes fore-
taget ved en af  de nedennævnte reparationer i 
1700rne. Vinduet i østmuren er indsat efter  sy-
nets ønske 1860;14 at dømme efter  facademur-
værket omkring åbningen kan det ikke udeluk-
kes, at der forud  eksisterede en lysglug i et 
spidsbuet spejl. 176720 nævnes kalkbænk, og 
1864 henstillede synet, at den †murede  bænk  blev 
fjernet.  I mellemkrigsårene stod gavlen i blank 
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mur. 
Hvælvene,  der må være indbygget i slutnin-

gen af  1400rne (jfr.  kalkmalerier) og fordeler  sig 
med to fag  i koret og fire  i skibet, er udført  på en 
ensartet og systematisk måde, der tyder på, at et 
kompetent hold af  erfarne  murere har været på 
færde,  men arbejdet må være afviklet  i to etaper, 
først  koret, dernæst skibet. Alle seks fag  er 
krydshvælv med retkantede halvstensribber, der 
sammen med skjold- og gjordbuer bæres af  fal-
sede hjørne- og vægpiller. Som vanligt i Århus 

stift  er vederlaget på pillerne markeret med et 
udkraget, rundet skifte.  En nu tilmuret lem, for-
oven udført  med halvstensstik, findes  i det vest-
ligste fags  søndre kappe. 

Triumfbuens  udvidelse  til den nuværende 
bredde er foretaget  samtidig med korets over-
hvælvning. De rester af  den ældre triumfmur, 
der efter  ombygningen ville have været synlige 
fra  det endnu fladloftede  skib, er blevet dækket 
med en halvstens lukkemur. Udformningen  af 
korets østre hjørnepiller oplyser, at senest i for-
bindelse med korets overhvælvning er †apsis re-
vet ned. De beskedne levn af  en ældre Mukkemur, 
som konstateres i dag, hidrører måske fra  åb-
ningens første  tilmuring efter  apsidens sløjf-
ning. 

† Våbenhus?  Nogle marksten, der 1979 kom for 
dagen ved udgravning for  fundering  for  skibets 
næstvestlige stræbepille på nordsiden, kan mu-
ligvis være levn af  et våbenhus (af  bindings-
værk?), hvorom i øvrigt ikke foreligger  efter-
retning (jfr.  ovenfor  s. 2976). 
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Fig. 9. Korets sydside, set fra  øst, med udhugninger i murværk (s. 2979). KdeFL fot.  1977. - Examination of  the 
south side  of  the chancel, seen from  the east. 

Vedligeholdelse.  Kirkens ydre bærer præg af 
omfattende  reparationer og fornyelser;  de fore-
liggende oplysninger tyder på, at betydelige 
istandsættelsesarbejder er gennemført  i første 
halvdel af  1700rne. Bygningen nævnes første 
gang 1615,13 da Hans murmand fra  Horsens med 
tre svende bl.a. »færdiggjorde  tårnets tindinger« 
og »tilmurede et hul på østre gavl«. Et syn år 
1700 påpegede, at to piller ved nordsiden be-
høvede reparation. I de følgende  år, der vel præ-
gedes af  pengemangel under Store nordiske 
Krig, forværredes  tilstanden. 172515, efter  kirken 
var indlemmet i rytterdistriktet, afholdtes  et 
særligt syn, hvor man gennemgik bygningen ret 
nøje og gav forslag  til mange, påkrævede 
istandsættelser. Det var navnlig galt på sydsi-
derne, hvor vejrligets skiften  altid gør sig mest 
gældende. Her var murværket »brøstfældigt  og 
forrådnet«,  så det meste måtte »nedtages og alt 
med ny kalk og sten opmures«. Dette gjaldt 
også »tindingerne og halvdelen af  tårnets vest-
mur«. Der var yderligere behov for  ankre, an-

kerbjælker og fornyelse  af  »kirkemurens seks 
piller«. På nordsiderne kunne man klare sig med 
»spækning og kalk«. I kirkens indre skulle træk-
bjælkerne forsynes  med jernankre, men mure 
og hvælvinger var i nogenlunde god stand, 
bortset fra  triumfbuen  og arkaden i korets øst-
gavl, som helst måtte ommures. Sandsynligvis 
blev den nødvendige hovedreparation herefter 
gennemført. 32 174633 fandt  endnu en istandsæt-
telse sted. Ved en af  disse lejligheder er kirkens 
falsgesimer  af  små sten antagelig udført. 

181834 noterede synsprotokollen, at kirken var 
under reparation. En række udbedringer, der 
var blevet udskudt under Treårskrigen og over-
vejende angik inventaret, var »i hovedsagen 
fuldbragt«  1852.14 Synet henstillede 1862, at 
trækbjælkerne blev udskiftet  med jernbånd, og 
foranledigede  1878, at »udfyldningen  af  buen i 
korets gavl opmuredes af  nyt«. 190517 skulle ski-
bets sydvestre hjørne ommures. 

1951-52 iværksattes under ledelse af  H. P. Ni-
elsen, Odder, en generel istandsættelse, der bl.a. 
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Fig. 10. Formodede faser  i kirkens bygningshistorie: 
Grundplaner 1:600. a. Den oprindelige kirke. b. Til-
standen omkring år 1300 med korudvidelse og ikke 
gennemførte  sidebygninger (s. 2979) samt vestfor-
længelse med muligt pulpitur (s. 2980). c. Kirken i 
reformationsårhundredet  efter  gennemførelse  af  den 
senmiddelalderlige ombygning med tilføjelse  af  tårn 
(s. 2980) og våbenhus (s. 2981), indbygning af  hvælv 
samt udvidelse af  korbue og nedrivning af  apsis 
(s. 2982). Muligvis har der eksisteret et våbenhus 
foran  norddøren (s. 2982), mens benhuset (s. 2976) 
antagelig er yngre. d. Kirkens udseende 1987. Tårn-
rummet afskilret  fra  skibet og senest ved restaurerin-
gen i 1970erne (s. 2984) er der tilføjet  en række stræ-
bepiller. - Phases in building  history (cf.  the summary, 
p. 3009). 

til de revnedannelser i murværket, som førte  til 
en større restaurering 1976-79. Inger og Johan-
nes Exner forestod  arbejdet, der bygningsmæs-
sigt navnlig tog sigte på konsolidering af  yder-
murene, som dels understøbtes, dels styrkedes 
med yderligere tre stræbepiller og dels blev bun-
det sammen med betydelige forstærkninger  og 
partielle fornyelser  af  tagværkerne. 

En undersøgelse 1979 godtgjorde, at det op-
rindelige gulv  i det nuværende kor har været af 
stampet ler. 1617-1813 omlagde en murer »alter-
gulvet«; ellers nævnes gulvene først  1803,16 da 
området inden for  kirkedøren var »ujævnt og 
sunket«. 181734 ønskede synet nye sten ved al-
teret og i stolestaderne. Beskrivelsen 1862 op-
lyser, at der i kor og våbenhus lå mursten. I 
midtgangen skrånede gulvet nedad mod vest, 
og dette forhold  foreslog  synet ændret samtidig 
med, at der skulle »fornyes  med hele sten«. 
192417 anbefaledes  fliser  i kor og våbenhus, mu-
ligvis identisk med de cementfliser,  der ved re-
staureringen 1952 afløstes  af  gule mursten på fla-
den. Ved denne lejlighed sænkedes gulvhøjden 
omkring 30 cm. Ved restaureringen i 1970erne 
fornyedes  trægulvet ved alteret, og der lagdes 
fyrrebrædder  i stolestaderne. 

Vinduerne  blev eftergået  af  glarmesteren 1615 
og 1617-18,13 og 171515 måtte det ved pulpituret 
repareres. Ved et provstesyn år 180035 siges kir-
ken at have »så små og dunkle vinduer, at man i 
visse stole i mørkt vejr ikke kan læse i salmebo-
gen, end ikke om middagen. De gode kirkeejere 
afviser  enhver klage herover med det svar, at 
kirkerne ikke havde flere  eller større vinduer, da 
kongen byggede dem, og de vil intet høre om, 
at det hvert år bliver værre«. Man opfordrede 
provsten til at »udvirke allernådigst ordre til at 
fremskaffe«  mere lys. 1804 blev »det store på 
nordsiden« og det »ved prædikestolen« udskif-
tet.36 1844 fremsatte  synet ønske om fornyelse  af 
samtlige vinduer, hvilket effektueredes  1861, da 
de nuværende, rundbuede støbejernsrammer 
blev sat i.14 I beskrivelsen året efter  angives vin-
duernes antal til seks, ligesom det er tilfældet  i 
dag, men dengang eksisterede desuden et træ-
vindue, der muligvis er identisk med det lille, 
lavtsiddende i nordvæggens vestre del. 

omfattede  regulering af  terrainet omkring byg-
ningen, udskiftning  af  gulve og nedtagning af 
trækbåndene. Sidstnævnte indgreb var vel årsag 
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Fig. 11. Kirken set fra  øst. KdeFL fot.  1987. - The  church seen from  the east. 

Taget  på tårnet blev forskellet  af  Hans mur-
mand 1615, og samme år indkøbtes 600 tagsten i 
Århus; de følgende  år nævnes reparationer af 
»kirketaget«. 1680-8137 var skibets tag af  bly, i 
hvert fald  på en del af  sydsiden. 1740-4138 re-
parerede og »underskælnede« murmester Jørgen 
Fischer fra  Skanderborg taget, der altså har væ-
ret teglhængt, i det mindste delvis. Siden om-
tales kun tegltage, og det nævnes 1812,16 at der er 
stort behov for  forbedring,  heri indbefattet  re-
paration af  vindskederne. 

Tagværkerne, som 172515 indeholdt 24 fag  i 
skibet, er nu overalt gennemgribende omdan-
nede og rummer kun få  ældre tømmerstykker, 
der indgår som hanebånd. Efter  en stor forny-
else 1862-6314 konstaterede man, at »taget var 

blevet lidt lavere end forhen«.  186517 ønskede 
synet, at også våbenhusets tagværk blev ned-
taget og omhugget. 

Opvarmning ved hjælp af  to kakkelovne, der 
begge skulle opstillets i nordsiden, kom på tale 
1882;14 1897 ønskede man den ene ovn flyttet  til 
skibets sydside. Centralvarme med kalorifer 
blev installeret 1925 og 1952 afløst  af  elektrisk 
opvarmning. 

Kirken står idag teglhængt og hvidkalket ude 
og inde. De rundbuede jernvinduer har indven-
digt smigede lysninger; udvendigt er de syd-
vendte dobbelt falsede  og spidsbuede, på nær 
skibets østlige, der er rundbuet ligesom alle på 
nordsiden. Gulvene er som nævnt af  gule mur-
sten, der ligger på fladen;  dog er der trægulve i 

Danmarks Kirker, Århus 191 
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stolestaderne og i skibets vestre fag.  Våbenhu-
sets træloft  med synlige bjælker er malet brunt. 

Et ca. 30 cm langt stykke af  et søjleskaft  af  rød-
lig granit med diameter på 15 cm ligger løst i 
kirken, hvor det har befundet  sig så langt til-
bage, som den lokale erindring går; for  tiden er 
det henlagt i nichen efter  nordre kordør. 

KALKMALERIER 

Under kirkens restaurering 1977-78 er fundet  re-
ster af  kalkmalerier i skibet fra  flere  forskellige 
perioder, men alene en sengotisk, skitsemæssig 
tegning af  en Maria med barnet blev afdækket. 
Desuden kan spor af  en romansk dekoration 
endnu iagttages over hvælvet. 

1) Romanske,  formodentlig  udført  kort efter 
skibets opførelse  ved midten af  100rne. På ski-
bets nordvæg  er over hvælvet fundet  rester, dels af 
en kronfrise  bestående af  en perspektivisk mæ-
anderbort, dels af  en lavfrise  med figurer. 39 

Kronfrisen  (fig.  13), der synes at have strakt sig i 
hele væggens længde, men nu kun kan iagttages 
over gjordbuen mellem 1. og 2. fag  fra  øst samt 
ved det nordøstre hjørne, er forneden  afgrænset 
af  et 10 cm højt, rødbrunt bånd. Herover ses 
enkelte rødbrune konturlinier på svagt gul 
bund, dels seks vandrette linier, dels lodrette og 
diagonale linier. Endnu færre  spor er fundet  af 
lavfrisen,  der nedefter  er afgrænset  af  et tilsva-
rende bånd i højde med underkanten af  de til-
murede, romanske vinduer. Oven over nord-
døren kunne ses fragmenter  af  en frontal  figur 
med højre arm strakt ud fra  kroppen og iført  en 
dragt med stiliserede folder  af  samme karakter 
som på kalkmalerierne i Skanderup (s.2893f.). 
Malebunden for  de rødbrune og gule farver  be-
står af  en fed,  lys mørtel, tyndt påført  og ujævnt 
glittet, lagt på et mørkt, gråbrunt pudslag. 

2) O.1500. På nordvæggen  i korets  østfag  er af-
dækket en ca. 90 cm høj, skitsemæssig udført 
tegning af  en kronet Maria  med  barnet (fig.  12); en 
næsten tilsvarende krone er skitseret ved hendes 
side.40 Den stående Maria, vist med ansigtet i 
trekvartprofil  og med langt, udslået hår under 
kronen, bærer Jesusbarnet på venstre arm, men 
støttet af  den højre, der er skjult under hendes 

klædning. Det spinkle, nøgne barn, med kors-
glorie, holder en frugt  i venstre hånd, den højre 
arm er bøjet, muligvis velsignende. Skitsen er 
udført  med en sort, ret hård stift,  der stedvis har 
ridset malebunden op. Overkalkningen har væ-
ret udført  med en tynd mørtel eller kalk tilsat 
sand, ret lig malebunden for  †hvælvdekoratio-
nerne. 

†Kalkmalerier.  1) Vedr. de romanske †kalkma-
lerier, se ovenfor.  2) Fra o. 1500 stammer de nu 
overhvidtede hvælvdekorationer41 i kor  og skib, 

Fig. 12. Maria med barnet, tegning fra  o. 1500, på 
nordvæggen i korets østre fag  (s. 2986). Mogens Lar-
sen fot.  1979. - Depiction of  the Virgin  and  Child, 
c. 1500, on the north wall  in the east bay of  the chancel. 
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nøje svarende til bl.a. Hvilsteds (s. 2600) og 
Adslevs fra  1497-98 og med tilsvarende bo-
mærke, der må formodes  at være mesterens. 
Farverne er de vanligt anvendte, rødbrunt og 
gråt, dog sås en lys grøn farve  på vederlags-
båndet på hvælvpillen ved korets nordside. Mo-
tiverne er de sædvanlige, men brugt vekselvis i 
fagene:  Ribberne har henholdsvis sparrer eller er 
afstribede,  gjordbuerne er dekoreret med skak-
tavl eller firkløver  og på buernes forkanter 
krydsende halvrundbuer med tre prikker over 
buespidserne. I østkappen i skibets østligste fag 
var malet en lilje svarende til Hvilsteds (s. 2600), 
og i 3. fag  fra  øst fandt  man i østkappen spor af 
to blomsterranker og nord herfor  det rødmalede 
bomærke (fig.  14). 

De to spygatter i østkapperne i skibets 2. og 
3. fag  har enkle rammedekorationer. I 2. fags 
sydøsthjørne er dobbelramme, udfyldt  af  små-
cirkler, hvorover syv spydblade (fig.  15), i det 
nordøstre en hjerteformet  figur  i strålekrans. I 3. 
fags  sydøsthjørne sås en firkløverformet  ramme 
omkring spygattet. 

Svage farvespor  af  eftermiddelalderlige,  men 
usikkert daterbare, kalkmalede dekorationer er 
desuden fundet  både i kor og skib: 3) Muligvis 
o. 1690 er malet en ramme omkring gravsten 
nr. 3 (se s. 3003). En sortmalet udsmykning på 
østkappen i korets østhvælv er måske en samti-
dig draperimaling bag altertavlen. 4) Fra o. 1792 
stammer muligvis en marmorering, der kan 
have indrammet det nyklassicistiske epitaf  (se 
s. 3001). Måske samtidig hermed er en draperi-
maling oven på det føromtalte  draperi (?), ud-
ført  i forskellige  nuancer rødt ledsaget af  en lys, 
gulbrun farve. 

INVENTAR 
Oversigt.  Kirken ældste inventarstykke er som vanligt 
den romanske døbefont,  der adskiller sig fra  egnens 
andre. I årene efter  1600 har den lokale billedskærer 
Oluf  Olufsen  fra  Hedemølle forsynet  kirken med 
både altertavle og prædikestol, hvorefter  Givert ma-
ler formodentlig  har stået for  stafferingen  af  begge 
dele. Først 1648 er lydhimlen kommet til. Efter  Hans 
Lønborgs overtagelse af  embedet som sognepræst og 
1701 af  patronatsretten til kirken har han og hans fa-

Fig. 13. Rester af  kalkmalet, romansk kronfrise  med 
perspektivisk mæanderbort på skibets nordvæg 
(s. 2986). Tegnet af  Mogens Vedsø 1978f.  - Fragmen-
tary Romanesque mural-painted  frieze  on the north wall  of 
the nave. 

milie beriget kirken med flere  gaver: 1693 dåbsfad, 
1698 klokke, 1701 altersæt, oblatæske og alterstager. 
Desuden har han ladet sig erindre ved et †epitaf.  Efter 
bygningsistandsættelser i 1700rnes første  halvdel er 
inventaret i årene efter  1743 blevet istandsat eller for-
nyet: Altertavle og prædikestol er stafferet,  †alter-
klæde, †messehagel samt ligbåre anskaffet.  Efter 
1800rnes midte er alterskranke, stoleværk og penge-
blok blevet fornyet. 

Alterbord  (jfr.  fig.  10, c), senmiddelalderligt, 
men tilsyneladende ommuret 1951; af  munke-

191* 

Fig. 14-15. †Kalkmalet bomærke og †ramme omkring 
afløbshul  i skibets hvælv fra  o. 1500 (s. 2987). Teg-
ninger af  Mogens Vedsø 1978f.  - Mural-painted  signa-
ture (mark)  and  †frame  round  drain  in the nave vaulting. 
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sten, nu 99 cm højt, 185 cm bredt og ca. 88 cm 
dybt. Opsat 85 cm fra  korets østvæg. Bagsiden 
pudset bortset fra  ca. 10 cm ved hver ende. 

†Alterborde.  1) Romansk, hørende til kirkens 
ældste †kor og anbragt i dettes apsis (jfr.  fig.  10, 
a). Ved undersøgelser 1951 og 197942 konstatere-
des, at det havde været opført  af  frådsten  direkte 
på lergulvet uden fundament  og bevaret i ét å to 
skifters  højde.43 2) Utvivlsomt samtidig med 
den senromanske korudvidelse (jfr.  fig.  10 b). 
Ingen rester er imidlertid bevaret (jfr.  fig.  3). 

Alterbordspanel,  af  fyr,  fra  1700rne, måske 
samtidig med altertavlens staffering  1743? For-
siden har fem  fyldinger,  hver af  kortsiderne to, 
hvis rammeprofiler  adskiller sig fra  forsidens, 
og som muligvis stammer andetsteds fra.  I 
nordsidens ene fylding  er en sprossedelt, fireril-
let gennembrydning, antagelig til et luftspjæld. 
Restaureret og flere  rammestykker fornyet  1951. 
Fyldingerne er rødbrunt marmoreret, ramme-
værket mørkegråt. 

†Alterklæder.  1681/8237 omtales »noget gam-
melt legentyr44 omkring alteret«. 1739/40 karak-
teriseredes forhænget  som gammelt, rødt og 
mølædt. 1743 anskaffedes  et nyt af  rødt plys 

Fig. 16. Englehoved fra  altertavlen 1616-18, jfr.  fig.  17 
(s. 2988). NE fot.  1984. - Angel's  head  from  the altarpi-
ece 1616-18 (cf.  fig.  17). 

med sølvgalonerede kanter og midtpå et broderi 
med kongens, Christian VI. s, kronede navne-
træk samt årstallet »1743«. 1766/67 indkøbtes et 
alterklæde af  rødt plys.38 Det erstattedes 
1828/2934 af  »en pyntelig alterbeklædning« og 
atter 185214 af  et nyt af  rødt fløjl. 17 190045 blev 
bordet beklædt med højrødt silkefløjl  med ægte 
guldborter og kors. 

†Alterdug,  nævnt 1739/40,46 af  lærred udsyet 
med rød silke. - Til alterklæderne anskaffedes 
1743/4438 en ny †trækasse,  der 176720 beskrives 
som en »stor fyrkasse«. 

Altertavlen  (fig.  16-18), fra  1616-18, af  eg, er 
ifølge  regnskaberne udført  af  billedskæreren 
Oluf  Olufsen  fra  Hedemølle i Fruering sogn. 
Malerierne og tavlens staffering  er 1743 signeret 
af  maleren Mogens Fogh. 

Kirkens regnskaber13 meddeler, at »Oluf 
snedker i Hiemølle« 1616 fik  18 dl. på hånden 
»for  en ny kirketavle, han skal gøre til kirken af 
hans eget tømmer«. 1617-18 modtog han resten 
af  de 42 dl. i betaling for  tavlen, således som 
man havde fortinget  med ham. Tre vogne hen-
tede den på værkstedet i Hedemølle. 

Altertavlen, der er nær beslægtet med Tor-
rilds fra  1610 af  samme mester (s. 2627f.),  er en 
slank firesøjletavle  med kartouchevinger og 
-topstykke. Fodstykkets skriftfelt  er flankeret  af 
postamentfremspring  med det for  mesteren så 
karakteristiske fladsnitskårne  Jesumonogram. 

Et andet træk specielt for  værkstedet er bru-
gen af  fladsnitsbeslagværk,  der ses på posta-
mentbjælken, storsøjlernes prydbælter og ram-
men omkring storfeltet.  »Dukatmønsteret« på 
arkaderne i de smalle sidefelter  genfindes  på me-
sterens prædikestol fra  1616 i Torrild (s. 2633) og 
Bjerager-tavlen fra  samme år (s. 2501). - De kar-
toucheformede  storvinger, der foroven  løber ud 
i rovfuglehoved,  har midtpå et ovalfelt  med 
slyngbånd omkring et englehoved (fig.  16). 
Topvingerne har derimod halvroset i bladsmyk-
ket ramme samt spinkle kviste som på Bjerager-
tavlen. 

På bagsiden af  tavlens fodstykke  og -vinge ses 
flere  indskårne initialer og årstal, antagelig for 
tidligere degne: »N.S.B. 1622, Ioannes Christi-
ani W. 1642, 17. IOSS. 38 (for  degnen Jens Ole-
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Fig. 17. Altertavle fra  1616-18, udført  af  Oluf  Olufsen  fra  Hedemølle. Malerierne 1743 signeret af  Mogens Fogh 
(s. 2988). NE fot.  1984. - Altarpiece  1616-18 made  by Oluf  Olufsen.  The  paintings signed  1743 by Mogens  Fogh. 
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sen Saxild, jfr.  †degnestol), IAKRS 1?43 og AI 
1861«. 

1951 blev tavlen restaureret af  Georg N. Kri-
stiansen, der tilsatte nye spir på storvingerne og 
topornament på topstykket. Ved samme lejlig-
hed afdækkedes  og istandsattes de to malerier  fra 
1743 og den samtidige staffering,  der lå under to 
overmalinger. 

Storfeltsmaleriet  (fig.  18) af  Nadveren, 
120x93 cm udført  i olie på træ, er signeret (un-
der den hvide borddug) med lysgul kursiv: 
»Penslet af  Mogens Fogh 1743«. Jesus, der ses 
velsignende brødet, bærer hvid kjortel og rød 
kappe, de ensartet naivt tegnede apostle, med 
sorte, stikkende øjne, har brune, blå og grønne 
dragter. Rummet og draperiet i forgrunden, 
med røde snore, er malet i brune toner. Top-
feltets  maleri fremstiller  den korsfæstede,  blege 
Kristus, med blodet dryppende fra  sårene og 

med hvidt lændeklæde og grøn tornekrone. På 
det brune kors et hvidt skriftbræt,  hvorpå 
»INRI« med store, sorte skønskriftsbogstaver.  I 
den lave horisontbaggrund ses brune og rødlige 
bygninger med blå tage. Tunge, gråblå skyer 
åbner sig med en ensfarvet  blåning bagved Je-
susskikkelsen. 

Tavlens formodentlig  oprindelige †staffering 
skyldes antagelig Givert maler, der 1616 skulle 
»bese tavlen«13 (jfr.  prædikestol s. 2994). 1725 
var tavlen »mestendels overalt affalden«, 15 og ef-
ter lignende kommentarer i de følgende  års in-
ventarier blev den 1742/43 anstrøget for  24 rdl. 
Efter  fjernelse  af  to overmalinger fremtræder 
tavlen nu med en sort baggrund for  marmore-
ringer med forskellig  farve:  en lys, gråblå på 
søjler og beslagværk, gulbrun i frisefelter  og bag 
søjler og rødlig på topvingers ramme og slyng-
bånd. Forgyldning ses på kapitæler, engle- og 
diademhoveder, Jesumonogrammer og enkelte 
profiler.  Arkadernes blåsorte, grårandede duka-
ter indrammer fyldingernes 47 grisaille-ornamen-
ter: næsten ens aks- og blomsterophæng med 
sløjfe  foroven  og kvast forneden.  I topfeltet  et 
gyldent Jehova-tegn på blå bund og omkranset 
af  gyldne stråler. I fodfeltet  nadverordene malet 
med gylden kursiv. 

185314 fik  tavlen en overmaling »af  beskeden 
farvevirkning«, 48 hovedsagelig i rødgrå og grå 
farver.  Dele af  forgyldningen  bibeholdtes sam-
men med malerierne, dog blev top- og sidefelter 
marmoreret i forskellige  farver,  grågult, rødgråt 
og grønt. Nadverordene opmaledes med blok-
skrift. 

1862 anbragtes et nyt †nadvermaleri,  på lærred, 
oven på det oprindelige. Det var en kopi 
efter  Leonardo da Vinci, udført  af  lærer Niels 
Jensen,49 Boes, hvis signatur var påført  bagsiden 
med sort skønskrift:  »N.Jensen Den 31/8 1862«. 
186917 maledes selve tavlen af  malermester 
»E. Aarup«, Skanderborg, hvis navn ses på top-
feltets  nederste rammeliste. Rammeværket blev 
lyst egetræsmalet med lidt forgyldning  og en-
kelte farver,  og der maledes nye, gyldne fraktur-
indskrifter:  i topfeltet  fra  »Hebr. 13,8«, i sidefel-
terne fra  »Fil. 4,5« og »1. Kor. 16,22« og i fod-
feltet  fra  »Fil. 2,10«. 

Fig. 18. Altertavlemaleri af  Nadveren, udført  1743 af 
Mogens Fogh (s. 2990). NE fot.  1984. - Painting on 
the altarpiece  of  the Last Supper  by Mogens  Fogh,  1743. 
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Altersølv.  Alterkalke.  1) »Skænket 1934 af  læ-
rerinde Mal vine Møller, Randers, født  i Virring 
skole«. Versalindskrift  graveret på foden. 

2) (Fig. 20). »A(nn)o 1701 Hafver  Martinus 
Troner Ladet denne Kalck Og disch Ny Om-
gioere Og Forgult Til Frueringe Kierke«. Den 
23,6 cm høje, omlavede kalk, ligesom oblat-
æsken skænket af  sognepræstens svoger Marti-
nus Trøner,50 har fra  den tidligere †kalk bevaret 
knoppen (fig.  20) fra  o. 1600. Denne er midtdelt 
ved en bølgelinie ledsaget af  huller og har på 
over- og undersiden vekslende konvekse og 
(smallere) konkave bladtunger hvorimellem 
spidse rudeblade. Fra 1701 stammer det glatte 
bæger og den sekstungede fod  på tilsvarende, 
tværriflet  fodplade,  en detalje, der ganske svarer 
til oblatæsken, hvilket indicerer, at kalken er 
omlavet af  dennes mester, Christian Schrader. 
Rester af  den oprindelige forgyldning  ses både 
ud- og indvendig. Nu ude af  brug. 

Den formodentlig  tilhørende disk,  14,5 cm i 
tvm., flad  og glat, med rester af  forgyldning, 
har på fanen  et (nyere?) cirkelkors, af  form  som 
et Georgskors, på baggrund af  koncentriske li-
nier. 176720 opbevaredes både kalk og disk i †fo-
deral. 

3) Kalk, muligvis fra  o. 1914,45 da man øn-
skede en større kalk. Den er af  forsølvet  mes-
sing, 22,5 cm høj, på rund fod  med skrå stand-

Fig. 19. Oblatæske 1701, udført  af  Christian Schrader, 
København (s. 2991). NE fot.  1984. - Wafer  box 1701, 
made  by Christian  Schrader,  Copenhagen. 

Fig. 20. Alterkalk 1701 med knop fra  † kalk fra  o. 1600 
(s. 2991). NE fot.  1984. - Chalice  1701 with nodus 
c. 1600. 

kant, glat knop, koniske skaftled  og højt bæger 
med udadkraget munding. Ude af  brug. 

Oblatæske  (fig.  19), 1701, udført  af  Christian 
Schrader, København, ifølge  indskrift  skænket 
af  Martin Trønner (jfr.  alterkalk nr. 2). Cylin-
drisk, 4,5 cm høj og 9 cm i tvm. medregnet den 
drevne, tværriflede  fodrand.  På det svagt hvæl-
vede lågs flade  overside er graveret giverens 
borgerlige våben; vandret delt, i 1. felt  ni kugler 
i to rækker, i 2. en halv rose; hjelmtegnet en halv 
rose mellem vinger. Over våbenet en graveret 
kursivindskrift:  »17 Martinus Troner o1«. Delvis 
forgyldt.  Under bunden fire  stempler: 1) Kø-
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Fig. 21. Alterstage, muligvis fra  1600-1650 (s. 2992). 
NE fot.  1984. - Altar  candlestick  probably from  1600-
1650. 

Fig. 22. Sygekalk o. 1862, udført  af  Carl Fr. Lyster, 
Århus (s. 2992). NE fot.  1984. - Chalice  for  the Sick, 
made  c. 1862 by Carl  Fr.  Lyster, Århus. 

benhavns bymærke 1701, 2) mestermærket CS 
over 700 (Bøje II, nr. 244), 3) månedsmærket 
vægten (23/9 - 23/10) og 4) møntguardeinens, 
Conrad Ludolf  (CL over MW = Müntz-War-
dein). 

Sygesæt  til Fruering og Vitved. Kalken 
(fig.  22), o. 1862,17 udført  af  Carl Frederik Ly-
ster, Århus. 10 cm høj, på rund, profileret  fod, 
med trinde skaftled  og fladtrykt  knop. Bægeret, 
hvorpå støbt krucifiks,  blev 189745 gjort større 
og fik  mundingsranden udadbøjet. På en plade, 
der lukker for  foden  to stempler: mestermærket 
»Lyster« i rektangel (Bøje II, 247) og bymærket 
»Aarhuus« (Bøje nr. 5829-33). Tilhørende disk, 
6 cm i tvm., flad,  på fanen  et graveret hjulkors. 
†Sygesæt  af  tin, omtalt 174238 og 1767. 20 

Vinskummeske,  antagelig udført  mellem 1836 
og 1865, da N. H. Wendelboe var mester i År-
hus. Erhvervet til »Fruering Kirke 1899« ifølge 
indskrift  på skaftets  forside;  på bagsiden »Sog-
nepræsten« (skriveskrift)  samt mestermærket 
(Bøje, II, nr. 6039). 

Alterkande,  o. 1900, fra  Bing & Grøndahl, af 
sort porcelæn med guldkors og -kanter, stem-
plet »Copenhagen Danish chinaware«. Ude af 
brug. † Vinflaske,  af  tin, på 1 pot, nævnt 1687.51 

Alterstager.  1) (Fig. 21), muligvis fra  1600rnes 
1. halvdel,52 men med indskrift  fra  1702; af 
malm, 36,5 cm høje. Skaftet  består af  fladtrykte 
kugle- og balusterled adskilt af  spinkle kraveled. 
Lyseskålen fladt  tallerkenformet,  med malmly-
sepig, der nederst har to profilringe.  På den 
fladtprofilerede  fodskål  ses indskriften  indprik-
ket med versaler: »Mag. Hans Lønborg, sogne-
præst til Frvering og Vitved sogner, og Inger-
maria Trøner anno MDCCII«.53 På nederste 
fodled  er tre (nu lukkede) huller, hvorom ind-
prikket blomst, hvori stagens tre fødder  har væ-
ret anbragt; muligvis fjernet  1702. 2) »Skænket 
af  Malvine Møller 1935«, af  messing, 20,5 cm 
høje. 

Syvarmede  lysestager.  1) Skænket 1908;45 flade 
grenede arme for  lyseholderne, den midterste 
placeret øverst.54 Opstillet i nichen til det til-
murede nordvindue i skibets vestligste fag.  2) 
Nyere; aftrappet  fod  og buede arme med tønde-
led. På alterbordet. 
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Messehagler.  1-2) To næsten ens, nyere hagler 
af  mørkviolet fløjl,  med guldgalonerede kanter 
og latinsk rygkors. Som de øvrige hos sogne-
præsten, ude af  brug. 3) Nyere, rødlilla, med 
rødt gaffelkors  af  silke, kantet af  smalle guld-
snore; det tilsvarende rygkors har cirkulært 
korsskæringsfelt  hvori tre guldstukne ringe. En 
messekåbe fra  1966. - †Messehagler.  168750 om-
tales en gammel, rød fløjlsmessehagel;  173946 

var den »i meget slet stand«. 1743/4438 var an-
skaffet  en tilsvarende, med sølvgaloner, for  20 
rdl. Den gamle hagel havde fundet  anvendelse 
på prædikestolen (se nedenfor). 

Samme år blev haglen beskrevet som gam-
mel, af  rødt fløjl  med påsat sølvkors og sølv-
galoner. 1822 nævnes, at haglen nogle år tid-
ligere var blevet repareret og farvet  violet; seks 
år senere var den ubrugbar.20182934 var anskaffet 
et nyt messetøj, der tilsyneladende allerede 
o. 1862 var afløst  af  et andet, af  rødt fløjl  med 
guldsirater. 

Alterskranke,  o. 1866,17 bestående af  spinkle, 
drejede søjler, hvoraf  enkelte fjernet  1951, og 
profileret  håndliste; oprindelig egetræsmalet, nu 
hvid. †Alterskranke(r).  1743/4438 omtales »tral-
værket« foran  alteret. 186217 var skranken eller 
»gitterværket« lige, dvs. opstillet fra  nord- til 
sydvæg, og knæfaldet  betrukket med læder. 

Døbefont  (fig.  24), romansk, af  grovkornet 
granit, kummen grå med sorte og røde korn, 
foden  rødlig; ialt 107 cm høj. Den høje, bæger-
formede  kumme, ca. 66 cm i tvm. og 26,5 cm 
dyb, har en markeret kvartrundstav ved mun-
dingsranden, hvor den ene side er beskadiget 
med et stort skår. Lidt over kummens midte er 
tre profillister,  hvoraf  den øvre danner bund for 
en primitiv arkaderække, hvorunder der er en-
kelte motiver, i lavt relief,  til dels beslægtet med 
Nølevfontens  (s. 2454) og korbuetympanets i 
Randlev (s. 2468ff.).  På kummens ene side er 
fem  sammenhængende arkader, skiftevis 
tomme og med et hesteagtigt dyr, vendt med 
hovederne mod hinanden. På den anden side fire 
arkader, de to yderste tomme, de to andre med 
henholdsvis et primitivt livstræ og en hest(?). 
Den omtrent kvadratiske, omvendt kapitælfor-
mede fod  er forneden  på de lodrette sider smyk-

Fig. 23. Dåbsfad  af  messing, fra  o. 1550-75, skænket 
af  sognepræst H. J. Lønborg til minde om hans 1. hu-
stru, †1689 (s. 2994). NE fot.  1984. - Brass baptismal 
dish  c. 1550-75, donated  by the parson H.J.  Lønborg in 
memory of  his wife,  †1689. 

Fig. 24. Romansk døbefont  (s. 2993). NE fot.  1984. -
Romanesque font. 



2994 HJELMSLEV HERRED 

Fig. 25. Indre, set mod vest. NE fot.  1984. - Interior  looking  west. 

ket med enkle arkader, hvoraf  to er omløbende 
om hjørnerne. 190245 blev foden  afrenset  med 
syre. Opstillet i korets nordside, lidt øst for  kor-
buen. 

Dåbsfad  (fig.  23), o. 1550-75, sydtysk arbejde i 
drevet messing, ifølge  indskrift  skænket 1693. 
Fadet, der er 60 cm i tvm., har på fanen  den 
meget almindelige hjort-og-hund frise  mellem 
stemplede ornamentborter, inderst rosetter, 
yderst liljeblomster. I bundens cirkelfelt  ses Ma-
rias bebudelse omgivet af  to udpudsede ind-
skriftfriser, 55 yderst stemplede roser i femkanter. 
Inderst på fanen  er graveret giverindskriften, 
med kursiv: »Sin Første sl. Hustrue som Døde I 
Barsel-seng An(n)o 1689. Maria Rosenmeyer Til 
en Amindelse er Dette DøbeFad Til Fruering 
Kirke Foræret af  hr. Hans Johansøn Lønborg, 
Sogne-Præst her til Stedet med sin itzige (nu-
værende) Hustrue Maria Trøner An(n)o 1693« 

(jfr.  historik). På fadets  underside en sekundær 
pålodning stammende fra  en 182820 omtalt op-
hængning af  fadet  i kirken. 

Dåbskande,  1938, af  messing. 
†Fontelåg,  af  træ, nævnt 1767.20 

Krucifiks,  o. 1948, signeret »GH« for  billed-
huggeren Gunnar Hansen. Figuren,56 ca. 124 cm 
høj, er skåret i ahorn, i nyromansk stil, korset, 
med relieffer  af  det himmelske Jerusalem og den 
korsgennemborede slange, under Kristi fødder, 
af  moseeg. Enkelte farver  og lidt forgyldning. 
Ophængt på sydvæggen i skibets 3. fag  fra  øst. 

Prædikestolen  (fig.  27-28), fra  o. 1600-1610, af 
eg, kan tilskrives altertavlens mester Oluf  Oluf-
sen, der bl.a. har udført  den nærbeslægtede stol 
fra  1600 i Hundslund (s. 2667). De kraftigt  re-
staurerede evangelistmalerier fra  o. 1616 skyldes 
rimeligvis Givert maler, muligvis fra  Skander-
borg. Lydhimlen er tilføjet  1648. 
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Fig. 26. Indre, set mod øst. NE fot.  1984. - Interior  looking  east. 

Prædikestolen har fire  fag  med arkader i stor-
felterne  og fritstående,  joniske søjler foran  hjør-
nerne. Rammestykkerne bag hjørnerne er på 
forsiden  smykket med fladsnitsslyngbånd,  på si-
derne af  påsatte halvkugler. De enkle arkader 
har profilerede  bueslag ledsaget af  tandsnit; her-
under findes  ligesom i Hundslund og Torrild 
(s. 2634) seksoddede stjerner i intarsia, udført  i 
skiftevis  lyst og mørkt træ, men skjult af  de 
overliggende malerier. Under krongesimsens 
æggestav og nu manglende tandsnit har den lave 
frise,  mellem små, profilindrammede  frem-
spring, en reliefskåret  versalindskrift,  der ved 
udførelsen  er blevet noget forvansket:  »Gvdz 
ord hafver  wer/eret eraa første  begøn/delse oc 
endnv er oc / blifve  vendelig« (Guds ord har 
været fra  første  begyndelse og endnu er og bli-
ver evindelig). Det høje postament har kraftige 
fremspring  smykket med diamantbosser på alle 

tre sider. I felterne  herimellem er en til frisen 
svarende, ret ubehjælpsom og fejlbogstaveret 
indskrift  med spor af  jysk dialekt: »Saa elste 
Gvd/verden at hand / gaf  sin enbarn / søn i 
døden paa / det at ale dii som / trover paa ha-
nom / skvle icke fortabes  men / hafve  det evig/ 
lif.  Dene preck stol / hafver  Mokten Iøk/gensen 
i Rendeløfv  / ladet giort oc endsat«. Den om-
talte Morten Jørgensen i Rindelev, der har ladet 
stolen lave, er måske identisk med herredsfoge-
den, af  samme navn, i Hads herred.57 - På un-
dersiden af  stolens forkrøppede  fodliste  ses spor 
efter  hængestykker, der må formodes  at have 
svaret til dem på Olufsens  andre stole.58 

Det samtidige opgangspanel består af  ét fag, 
hvis fylding  indrammes af  profillister  med 
tandsnit; også den gesimsformede  håndliste har 
haft  tandsnit. Panelet afsluttes  af  en kanneleret 
mægler afdækket  med en retkantet plade med 



Fig. 27. Prædikestolsmaleri o. 1616 af  Johannes Evangelist, udført  af  Givert maler. Før og efter  restaureringen 
1951, jfr.  fig.  28 (s. 2997). Georg N. Kristiansen fot.  1951 og NE fot.  1984. - Painting on pulpit  of  St.John  the 
Evangelist  c. 1616,  by Givert the painter (cf  fig.  28). 

æggestav og tandsnit og bærende et drejet top-
spir. 

1951 blev prædikestolen restaureret af  Georg 
N. Kristiansen. I forbindelse  hermed blev stolen 
flyttet  fra  sin plads foran  sydvinduet59 til skibets 
sydøstre hjørne med opgangspanel langs syd-
væggen; samtidig udførtes  ny trappe og gulv. 

Ved restaureringen fandt  man tre overmalin-
ger oven på den oprindelige. Denne første  staf-
fering  er antagelig udført  nogle år efter  stolens 
færdiggørelse,  muligvis o. 1616 af  Givert ma-

ler,60 der ifølge  regnskabet13 for  nævnte år blev 
kørt fra  Skanderborg til kirken »at bese prædi-
kestolen, han skulle have formalet,  desligest fra 
kirken og til Hiemølle at bese tavlen og føre 
ham tilbage igen«. Citatet viser, at maleren har 
været i nær kontakt med altertavlens og prædi-
kestolens mester, Oluf  Olufsen,  der som oven-
for  nævnt boede i Hedemølle i sognet. 

Ved restaureringen blev de oprindelige, 
stærkt ødelagte storfeltsmalerier  afdækket  og 
istandsat. Af  de fire  evangelistmalerier, der lå på 
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en tynd kridtgrund, var feltet  med Johannes 
(fig.  27) det bedst bevarede, som derfor  flyttedes 
hen nærmest opgangen; rækkefølgen  er videre 
den vanlige, Mattæus, Markus og Lukas. Evan-
gelisterne er fremstillet  stående, med de primi-
tivt tegnede evangelisttegn ved fødderne  og 
med en opslået bog i hånden. Med sort fraktur 
på de hvide blade har stået evangelisternes navne 
og nogle indskrifter,  hvoraf  kun Johannes' er 
bevaret: »S.Johan(n)es Euangelist hand lignis 
ved en (ø)ern oc scriffuer  ... denne hemmelig-
hed ... Gudhed Christi«. Figurernes ansigter og 
klædedragt er grå med gråbrune folder,  kjort-
lerne forneden  kantet med en gylden bræmme; 
over hovedet en gylden gloriering. Attribut-
terne er gråmalede med gyldne kløer og næb. 
Baggrunden blå. På opgangspanelet afdækkedes 
rester af  en formodentlig  samtidig dekoration, 
et ovalfelt  med en nedre tungekant i rødgråt, 
hvorunder grønne bladtunger, der nærmest har 
karakter af  englevinger, alt på en brunmarmore-
ret baggrund. På den rødgrå tungekrave ses 
sortmalet fraktur:  »Salig ære de som høre Guds 
ord Och bevare det. L ...«. Nederst et cirkelfelt 
med: »(æ)re være (G)vd i det høie«. 

Stolen står i øvrigt med en staffering  over-
ensstemmende med altertavlen og udført 
1743-44.38 Rammeværket sort, søjlerne lysgrå 
med blåmarmorering ligesom enkelte lister; ka-
pitæler, baser samt indskrifter 61 er gyldne, på 
sort bund. 

1744/45 blev en kasseret messehagel (jfr. 
ovenfor)  anvendt til beklædning af  prædikesto-
len, og fire  år efter  købtes yderligere fem  alen 
hvide snore hertil.38 176720 beskrives denne pry-
delse som »rødt fløjl  oven på fladningen,  som 
hænger ned over kanten garneret med hvide 
skrubånd«. 182934 fik  stolen ny beklædning. 

185314 blev prædikestolen malet svarende til 
altertavlen. Evangelistmalerierne, der indtil da 
havde stået fremme,  blev overmalet med en lys, 
rødgrå farve,  og indskrifterne  blev gråmalet. 
Allerede 1869-7045 blev stolen egetræsmalet lige-
som det øvrige inventar,62 

Prædikestolens lydhimmel  (fig.  28) er først  an-
skaffet  1648, hvilket fremgår  af  det indskårne 
årstal og bogstaverne på topstykkernes toppe: 

»H I P H 1648«, for  sognepræsten Hr.  Iens  Pe-
dersen Holm. Himmelen svarer ganske til en 
række andre i Hads herred, bl.a. Fallings fra 
1639 (s. 2730). Den er sekskantet, det bredere 
stykke, der vender mod hvælvpillen, er uden 
top- og hængestykker. Disse er som gruppens 
øvrige kartoucheformede  og gennembrudte og 
har henholdsvis stjerne og lille roset som midt-
figur.  Topstykkerne flankeres  af  slanke spir med 
reliefskåret  vindrueklase på forsiden.  Under fri-
sens triglyffremspring  hænger englehoveder.63 

Fig. 28. Prædikestol fra  o. 1600-1610, udført  af  Oluf 
Olufsen  fra  Hedemølle i Fruering sogn. Lydhimmel 
fra  1648 (s. 2994). NE fot.  1984. - Pulpit  c. 1600-1610, 
made  by Oluf  Olufsen  from  Hedemølle  in the parish. The 
sounding-board  from  1648. 
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Fig. 29. Indre, set mod øst. Fot. o. 1910 i Kgl. Bibl. - Interior  looking  east. 

Undersiden er listedelt i seks felter  omkring 
dobbelt midtroset. Herunder er ophængt en due 
med nyskårne vinger. Lydhimlens staffering,  fra 
1648, er malet på træet uden kridtgrund. I frise-
felterne  blev 1951 fremdraget  den oprindelige 
indskrift  med gylden fraktur  på sort bund: 
»Dine Vectere Raabe Høit Med Deris Røst oc 
Fryde Sig Med huer Andre. Thi Mand Skal see 
Det Skinbarlig, Naar Herren Omvender Zion. 
Esai. 52. v. 8«. Ornamentbunden er brun, kan-
terne gyldne ligesom stjerner, rosetter, engleho-
vedernes hår og vinger. I øvrigt er anvendt sølv, 
rødt, gråt og hvidt. Undersidens felter  blå, duen 
hvid. De nyere overmalinger fra  1853, 1869 og 
1914 svarer til prædikestolens. 

Stolestader,  1950f.,  udført  efter  tegning af  arki-
tekt H. P. Nielsen; glatte gavle med tagformet 
afslutning.  Brunmarmorerede. †Stoleværk  om-
tales tidligst 1616-18,13 da der indkøbtes træ til 
»skamlerne«, og Peder snedker i Gram (Skan-
derup sogn) reparerede kirkestolene. 1803 næv-
nes, at fruentimmerstolene  var uden rygstød. 

1817 manglede bænke i koret til skolebørnene.16 

1850f. 14 anskaffedes  nye, lukkede stole (fig.  29) 
forsynet  med rygstød, ialt 42. Gavlene, der 
havde rundbuede, listeprofilerede  topstykker, 
var oliemalede, 1869 med egetræsfarve. 17 1899 
blev stolene gjort mageligere ved at læne ryg-
gene tre tommer tilbage foroven.  - 1864 måtte 
stenbænkene i våbenhuset vige for  malede træ-
bænke.45 

†Præste-  og †degnestol,  fra  1850f., 14 havde plads 
ved indgangen til koret, hvorfra  de ønskedes 
fjernet  1866.17 I den tidligere †degnestol var ind-
skåret, at Jens Olesen Saxild var degn for  Fru-
ering og Vitved sogne 1738-1758.64 

Pengeblok  (fig.  30), o. 1860, af  støbejern, af 
type som den i Vitved (s. 3036), men uden den 
kegleformede  fod.  Den er 36 cm høj og 21 cm i 
tvm. ved tværbåndet, med pengetragt. Brun-
marmoreret. Afskåret  under halsprofilleddet, 
og monteret på jernplade fæstnet  til stolestade 
ved indgangsdørens østside. †Klingpung  omtalt 
1767:20 tavle, med langt skaft  og bjælder. 
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†Vestpulpitur,  tidligst nævnt 1715.15 1759/6038 

blev opsat nye stolper under pulpituret, og 1846 
blev gulvet omlagt. 1852 foreslog  synet, at det 
skulle gives en passende form  og udseende,14, 
186545 ønskedes det imidlertid fornyet.  Nedtaget 
ved restaureringen 1950. 

Orgel,  bygget 1984 af  Th. Frobenius & Søn-
ner, Kgs. Lyngby. 14 stemmer og to transmis-
sioner, to manualer og pedal. Disposition: Ho-
vedværk: Principal 8', Rørfløjte  8', Oktav 4', 
Gemshorn 2', Mixtur III, Krumhorn 8'; tremu-
lant. Overværk: Gedakt 8', Kobbelfløjte  4', 
Quint 22/3 ', Principalfløjte  2', Terts l3 /5 , Oktav 1'; 
tremulant, svelle. Pedal: Subbas 16', Principal 8' 
(transmission), Rørfløjte  8' (transmission), Fa-
got 16'. Tegnet af  Inger og Johannes Exner. Den 
udsavede og marmorerede facade  er tænkt som 
et modstykke til alterpartiet. De flammede  ud-
skæringer beskriver et diagonalt forløb,  sva-
rende til lysindfaldet  fra  sydvinduet; marmore-
ringens farveholdning  bevæger sig fra  mørkere 
grå toner forneden  til lysere nuancer ved vin-
duet, isprængt rosa og gyldne farvetoner.  Be-
malingen er udført  af  Arne Back. Svellekassen 
har døre af  plexiglas. I kirkens vestende. * Orgel, 
bygget o. 1830-50 af  P.U.F.Demant, Dalum, 
ombygget o. 1870 og 1951. Anskaffet  1951 fra 
Brenderup kirke (Odense amt). Ved opstillingen 
i Fruering kirke forsynedes  orglet med en facade 
fra  Bramminge S. Ansgar kirkes †orgel (Ribe 
amt), bygget 1915.65 Orglet var anbragt på en 
forhøjning  i kirkens vestende. Nu i Hylke kirke 
(Voer hrd.). †Orgel,  skænket 1906.17 

Salmenummertavler,  1925ff., 17 trætavler med 
indskudsplader hvorpå malede tal. En stor †tavle 
(jfr.  fig.  29), fra  1800rnes sidste fjerdedel,  med 
udsavet topstykke mellem drejede småspir og 
rum til indskudsplader med sortmalede tal på 
hvid bund; ophængt ved korets nordvæg, be-
regnet til at drejes ud fra  væggen. 

Fire lysekroner  er ifølge  indskrift  »Skænket af 
Gaardejer Søren Peter Poulsen og Hustru Ane 
Marie Thomasen i Hvolbæk 1906«.66 Barokko-
pier, de otte øvre prydarme med refleksblom-
ster, de otte grenede lysearme hver med to lys. 

†Kirkeskib.  1767 stod i kirken »et lidet skib«, 
der tidligere havde været ophængt, men var 

Fig. 30. Pengeblok af  støbejern fra  o. 1860 (s. 2998). 
NE fot.  1984. - Alms post of  east iron, c. 1860. 

nedtaget, fordi  »det meste af  prydelserne« var 
forrådnet. 20 

Ligbåre, muligvis den som snedker Niels 
Schou 1751/5238 lavede af  fyrretræ.  Den er 
ca. 360 cm lang medregnet bærestængerne, der 
afsluttes  af  store endeknopper. Det 87 cm brede 
bærelad hviler på fuldkantede  stolpeben, støttet 
i hjørnet af  udsavet, profileret  bræt med lille, 
hjerteformet  gennembrydning. I tårnrummet. 
En †ligbåre  er tidligst omtalt 1615.13 176720 fand-
tes både en stor og en mindre ligbåre i våben-
huset. 

Jordpåkastelsesspade,  nyere, med drejet hånd-
tag, sortmalet; måske den der omtales 1862.77 

Ude af  brug. 
Klokke  (fig.  31), 1698, støbt af  Peter Christof-

fer  Geiger, rådsstøber i Lübeck.67 74 cm i tvm. 
Om halsen et skriftbånd,  med reliefversaler, 
mellem spinkle lister: »Mag. Iohannes Lønborg 
Ecclesiarum Fruering et Vitved Pastor me ex 
Ære Fundi curavit Lubeca MDCXCVIII«. 
(Mag. J. L. præst ved F. og V. lod mig støbe af 
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Fig. 31. Klokke støbt 1698 af  Peter Christoffer  Geiger, Lubeck, med relief  af  Maria med barnet (s. 2999f.).  NE 
fot.  1984 og JJF 1987. - Bell  cast 1698 by Peter Christoffer  Geiger, Lubeck, with relief  of  the Virgin  and  Child. 

bronze i Lübeck 1698). Ornamentborterne over 
og under skriftbåndet  består henholdsvis af  op-
advendte akantusblade, ligesom på samme me-
sters klokke i Astrup (s. 2353), og af  båndakan-
tus. På slagringen seks, over den syv lister og på 
nederste rand indskriften:  »Peter Christoffer 
Geiger me fecit«  (P.C.G. gjorde mig). På klok-
kelegemet er to diametralt anbragte relieffer:  1) 
Maria med barnet (fig.  31), på rund sokkel, 
hvorpå »Fruering«, og over relieffet  i en halv-
bue: »Pulsante et sonante veniunt« (vi kommer 
med lyd og klang). 2) C 5.s kronede monogram 
hvorunder »P. et I.«, kongens valgsprog: Pietate 
et Iustiatia (med fromhed  og retfærd)  og i en 
bogstavbue herover: »Constanter et Sincere« 
(standhaftigt  og oprigtigt). 184014 var en af  han-
kene itu, 1892 flere,  formodentlig  ved ringning, 
og herefter  forstærket  med smedejern (Uldall). 
Nyere jernknebel; omhængt i ny klokkebom 
1937. 

†Klokker.  Ved klokkeskatten 1528-29 afle-
verede kirken en klokke, der med al jernfang 

(ophænget) vejede 1 skippund og 6 lispund. 
1681/8237 fandtes  ligesom senere kun én klokke i 
tårnet. 

GRAVMINDER 

* Romansk grav (fig.  32). I forbindelse  med re-
staureringen i 1970erne67 fandt  man en kvinde-
grav fra  11-1200rne, der lå ca. én m syd for  tår-
net, parallelt med dettes sydmur og med nordre 
langside dækket af  syldsten efter  et †benhus (jfr. 
fig.  3 og s. 2976). Den trapezformede  grav med 
let krummede langsider og særskilt hovedrum, 
ca. 190xca. 57-48 cm, er sat af  tre skifter  dårligt 
brændte munkesten opmuret i ler. Gravens 
bund var overstrøget med et lag kalksmuld. Et 
rektangulært plankelåg, fastlagt  i en fals  ved 
hjælp af  kalkmørtel, har dækket hele graven. 
Skelettet68 var af  en ca. 157 cm lang, midaldren-
de kvinde, 35 (40) - 55 (60) år gammel, der 
muligvis har lidt af  slidgigt. - Graven er nu 
overført  til Skanderborg museum. 
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Epitaf  (fig.  36), 1792, stenhuggerarbejde, over 
»den sande Christi lære(!) for  Fruering og Wit-
ved meenigheden« Christian Ludvig Blok, 
*1724, †1768, og hustru Elisabeth Falk, *1716, 
†1790. Gravvers afsluttet  med årstallet »1792«. 
Den nyklassicistiske, monolitte tavle, af  sand-
sten, muligvis fra  Jens Hiernøes værksted, be-
står af  et sortmalet, rektangulært skriftfelt,  med 
uægte forgyldt  versaler, hævet over den grå 
ramme, der har guttæ (dråber) under de lodrette 
sider. Over tavlen et postament med en ind-
fældet,  hvid marmorfrise  med »løbende hund«. 
Herover en flerleddet  aftrapning,  der bærer en 
flammende  sandstensvase. Tavlen, ca. 175x73 
cm, er indmuret i nordvæggen i korets vestfag  i 
en niche, der lader den øvre del med vasen fri. 
Dette er muligvis ikke tavlens oprindelige plads, 
men snarere nordvæggen i skibets østfag,  hvor 
der 1978 blev fundet  en †kalkmalet  marmorering,  i 
røde toner, omkring en nyere udmuring med 
samme mål som epitafiet. 

†Epitaf  muligvis fra  o. 1736,69 over sogne-
præst Hans Johansen Lønborg, †1727, og hans 
familie.  Omtalt 176720 da det hang »midt i kir-
ken«, dvs. i skibet, (jfr.  historik og †begravelse 
nr. 2). Hang endnu i kirken 1862.17 

Mindekrans,  »Til pastor Øllegaards baare 1913 
- fra  Fruering og Vitveds pastorat«. Egekrans, 
af  sølv, ophængt på nordvæggen i skibet. 

Gravsten.  *1) (Fig. 33), romansk, formodent-
lig over en abbed eller prior måske med tilknyt-
ning til en af  egnens klosterstiftelser. 

Gravstenen, der er af  grovkornet, lysgrå gra-
nit, er afbrudt  forneden,  men den manglende 
del kendes fra  en tegning70 fra  1830 af  kunst-
historikeren N. L. Høyen (fig.  34). Den trapez-
formede  sten måler nu 148x59-51xca. 25 cm. 
Kanterne er affasede,  og inden for  en rundstav 
ses i et forsænket  felt  et groft  relief  af  en frontal 
mandsskikkelse med et primitivt tegnet ansigt 
med hår oprullet ved ørerne.71 I højre hånd hol-
der han en lang krumstav, venstre arm er strakt 
ned langs siden og muligvis støttende det store 
processionskors (Georgskors), der er anbragt 
foran  ham. Benene med de udadvendte fødder 
ses på hver side af  processionsstagens øvre knap, 
hvorfra  der tilsyneladende hænger to snoede 

bånd endende i kvaster. Forneden har stagen 
været støttet af  en trefod  under lille rundstav. 

1830 lå stenen »på gulvet i langhuset«. 1890 
meddelte songepræsten, at en større ligsten, 
nord for  tårndøren, der tidligere ved sin sym-
bolske fremstilling  havde vakt en del opmærk-
somhed, for  en seks år siden af  kirkeejeren var 
»hensat til prydelse i Rathlousdals have«. Senere 
overflyttet  til Odder museum. 

2) (Fig. 35), o. 1600. »Her hviler sig hederlig 
mand her Knvd Iensøn fordvm  sogneprest her 
til Froerring oc Wetved sogne i • aar, som døde 
den • an(n)o 16 • ætatis svæ (i sin alders) •, 
med sin k(ære) hvstrve erlig oc g(ud)f(rygtig) 
qvinde Mare(n) Bvndisdatter, som [l]efde  med 
han(n)om i ectteskaf  • aar oc aflede  • søn oc 
• døt. Kalte Gvd hinde den • • aar 16 • 
ætatis svæ • oc var dii begge barnefød  wdie 
Aarhvs«. Trapezformet,  lysgrå kalksten, 
181x87,5-60,5x13 cm, indskriften  med velhug-
gede reliefversaler  i forsænkede  bånd på tværs af 

Danmarks Kirker, Århus 192 

Fig. 32. Romansk, muret *kvindegrav syd for  tårnet 
(s. 3000). Nu overført  til Skanderborg museum. Mo-
gens Vedsø fot.  1978. - Romanesque, bricklaid  *tomb 
south of  the tower. Now  in Skanderborg  Museum. 
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Fig. 33-34. Romansk *gravsten nr. 1 (s. 3001). Nu i Odder Museum. 33. NE fot.  1983. 34. Tegning 1830 af 
N. L. Høyen. - Romanesque *tombstone. Now  in Odder  Museum.  34. Drawn 1830 by N.  L. Høyen. 

stenen. Dennes kantprofil  er mod bagsiden for-
met som hulstav under platte. Stenens form  og 
udførelse  og de afsatte  pladser til dødsdata etc. 
viser, at stenen er udført  i præstens levetid, mu-
ligvis allerede få  år efter  hans tiltræden som sog-
nepræst o. 1590 (†1632). Ifølge  den daværende 

sognepræst64 »stod« Knud Jensens72 »epita-
phium« 1722 i kirken, det vil formentlig  sige, at 
stenen stod oprejst mod en mur, hvilket for-
klarer dens velbevarede indskrift,  (jfr.  †begra-
velse nr. 1). Nu opstillet mod våbenhusets nord-
væg, øst for  døren. 
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3) (Fig. 38), o. 1690. Peder Nielsøn Rønning, 
»som efter  4 aars tieniste i Skanderborg skole 
var sognepræst til Fruering og Vitved sogner i 
26 aar«, og hustru Maren Jensdatter. Han døde 
1682 i »sit alders 53. aar, hun døde • i sit alders 
• aar«. Ægteskabet velsignet med 3 sønner og 
3 døtre. »Søn(n)erne h. Iens som var sognepræst 
efter  faderen,  h. Niels som var capellan til 
slodtzkierken paa Skanderborg, og Hans Peder-
søn sofver  her hos,73 de ventede alle en ærefuld 
opstandelse«. 

Mørkrød kalksten, 148x87 cm, med reliefind-
skrift  (versaler) og -udsmykning i forsænkede 
felter  med trambuleret bund. Over indskriften 
et tunget felt  med Kristi opstandelse mellem to 
englehoveder, under indskriften  en liggende 
oval med en nøgen, sæbebobleblæsende putto 
mellem kranium og timeglas. Herunder ind-
hugget; »Qvis evadet?« (hvem undslipper?). I 
stenens hjørner ovalfelter  med store barokblom-
ster. Alle motiverne er påmindelser om det jor-
diske livs flygtighed  og håbet om opstandelse 
ligesom på en række beslægtede, østjyske sten,74 

hvoraf  flere  under blomsterfelterne  har henvis-
ning til relevante skriftsteder,  Job 14,2, Sal. 
103,15, Esa. 40,6 og Joh. 12,24. Bundfladerne 
sortmalet. På sydvæggen i skibets 2. fag. 

Tidligere har stenen på væggen haft  en †kalk-
malet ramme75 bestående af  et 8 cm bredt bånd 
med sort stregornamentik på grå bund og her 
udenom et 9 cm bredt, sort bånd (jfr.  †altertav-
ledraperi samt †kalkmalede rester om epitaf). 

*4) 0.1700. Fragment af  gravsten med motiv 
svarende til nr. 3. Rød kalksten, 25x31 cm, en 
del af  †stenens øvre venstre hjørne med en sol-
sikke i et forsænket  buefelt  med flige.  Fundet på 
en mark ved Rindelev, nu i Skanderborg mu-
seum (inv. nr. 122/86). 

*5) 0.1787. Ane Sørensdatter Vinther, som 
boede og døde i Røde Mølle [22.] marts 1787, f. 
i Pannerup, T[rige sogn] ? okt. 1763 og gift  før-
ste gang 17. jan. 178[3] med [Mikkel Ne]bell, 
som ejede og beboede Røde Mølle, hvor han 
døde ? febr.  1784, anden gang med Iust Vinther 
[22.] okt. 1784, da fuldmægtig  på Skanderborg 
amtsstue, med hvem hun avlede én søn og én 
datter, som begge først  her er nedsat.76 

Rødlig kalksten, 180x124x13 cm, den ned-
slidte indskrift  med fordybet  kursiv. Stenens 
nyklassicistiske reliefudsmykning,  med nære 
paralleller i Sdr. Galten (s. 2116, nr. 3) og Hunds-
lund (s. 2677, nr. 9), er rimeligvis som disse ud-
ført  i billedhuggeren Jens Hiernøes værksted i 
Horsens.77 Den store, rektangulære skrifttavle 
har øvre hammerudvidelser, hvorpå står to 
guirlandesmykkede vaser flankerende  den op-
standne Kristus med sejrsfanen  stående i sky-
bræmme. Under tavlens hjørneudvidelser er 

Fig. 35. Gravsten nr. 2, o. 1600, over sognepræst 
Knud Jensen og hustru Maren Bundesdatter (s. 3001). 
NE fot.  1984. - Tombstone  no. 2, c. 1600, to Reverend 
Knud  Jensen  and  his wife. 

192* 
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båndophængte forkrænkelighedssymboler,  hen-
holdsvis bog, krydslagt le og knogle samt time-
glas over knogle, kranium og egegren. Under 
tavlen en laurbærkrans omkring en blomst og 
flankeret  af  ege- og palmegren. Henlagt i Rath-
lousdals have, muligvis samtidig med nr. 1. 

Kirkegårdsmonumenter.  1) (Fig. 37), o. 1851. 
Støbejernsgravmæle over Jens Peter Gylling 
Gramrode, * 22. juli 1825, »død paa Hvolbek-
mark 20 dcbr. 1851 af  de saar, han i kampen for 
fædrelandet  erholdt ved Syderstapel d. 8. septbr. 
1850«. - »Taknemmlige medborgere i Fruering 
sogn reiste den faldne  kriger dette minde«. End-
videre mindevers. 

Over en lav granitsokkel består gravmælet af 
en dobbelt piedestal, den øvre med skrå sider, 
hvorover den rektangulære stele afsluttet  af  tre-
kantgavl og latinsk kors; ialt 180 cm højt. Ind-
skriften  med reliefversaler  står dels på forsæn-
kede plader i stelen, under krydslagte geværer, 
dels på det øvre fodstykke,  der på bagsiden har 
et relief  af  en kvindelige engel med laurbærkrans 
i hånden. Kranse ses desuden under indskrif-
terne og på stelens sider. På den nedre fodplade 
står jernstøberens navn: »J. Rasmussen, Skaa-
rup« (i Fruering sogn).79 

Gravstedet er markeret ved mindre granit-
sten, i hjørnerne med granitborner, der har 
mærker efter  jernstænger eller kæder; bagved en 
stor hængepil. 

2-4) Tre støbejernskors opstillet i kirkegår-
dens sydøsthjørne. 2) O.1857, over Erik Ander-
sen i Hvolbæk, f.  i Blegind 26. apr. 1791, 
†27.juli 1857. 102 cm over cementsokkel. Ind-
skrift  med reliefversaler.  De trefligede  kors-
armsender har yderst en stjerne, korsarmen ne-
derst en roset over kølbueafsluttet  felt  (jfr.  Tunø 
s. 2404, nr. 7). 

3) O.1858, over skovfoged  Otto Knudsen, f. 
i Rantzausgave Huse 15. maj 1807, død i Fru-
ering 21. juni 1858. Reliefkursiv.  Det latinske 
kors, 104 cm højt, nu afbrækket  fra  soklen. I 
hjørnerne mellem de øvre korsarme ses kryd-
sende blade, på den lodrette korsstamme er der 
øverst hænder, der trykker hinanden, symbolet 
på troskab, nederst krydsende, nedadvendte 
fakler. 

4) O.1864, over Maren Hansdatter i Hvol-
bæk, f.  i Gangsted 1780, død i Hvolbæk 29. aug. 
1864. 100 cm højt. Reliefversaler.  Korsarmene 
har rudestillede afslutninger  med bueindskærin-
ger; i rudespidserne stjerner, på korsstammen 
øverst sommerfugl,  midtpå trykkende hænder, 
nederst krydsende fakler  (jfr.  bl.a. Tunø, 
s. 2403, nr. 3). 

† Begravelser. 80 Ved gulvundersøgelser i koret i 
1970erne42 konstateredes to murede begravelser 
og en jordgrav (fig.  3): 1) En gravkælder umid-
delbart foran  kirkens oprindelige alter var op-
muret af  kampesten i ler og indersiderne pudset 
med kalkmørtel. De formodentlig  oprindelige 

Fig. 36. Epitaf  1792 over sognepræst Chr. L. Blok og 
hustru Elisabeth Falk (s. 3001). NE fot.  1984. - Wall 
monument 1192 to Reverend  Chr.  L. Blok  and  his wife. 
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loftsbjælker  var fjernet  og rummet fyldt  med 
jord. Gravkælderen er muligvis identisk med en 
begravelse for  sognepræst Knud Jensen, †1632 
(jfr.  gravsten nr. 2). Den er omtalt 1737,81 da 
præsteenken Gertrud Kirstine, salig Niels Møl-
lers [en datter af  sognepræst Hans Lønborg] an-
søgte om, at hendes afdøde  mand måtte ned-
sættes i »hr. Knuds begravelse, da der ikke var 
plads i hendes salige forældres  begravelse« (jfr. 
nedenfor). 

2) I korets sydøstre hjørne fandtes  en grav-
kælder42, ca. 125 cm dyb, tilsyneladende sat af 
marksten, gulvet lagt med piksten og loftet  af 
egeplanker. En buet forløbende  luftkanal  var af-
sluttet udvendig i korets sydmur under en ro-
mansk vinduesoverligger (jfr.  s. 2978 og fig.  9). 
Gravkælderen er rimeligvis identisk med den 
begravelse, som sognepræst Hans Lønborg fik 

Fig. 37. Kirkegårdsmonument af  støbejern over Jens 
Peter Gylling Gramrode, †1851 af  sår erhvervet »i 
kampen for  fædrelandet«  (s. 3004). NE fot.  1984. -
Churchyard  monument of  cast iron to J.  P. Gylling  Gram-
rode,  †1851 of  war wounds. 

ved skøde af  13. apr. 172482 i forbindelse  med 
salget af  kirken til kronen (jfr.  historik). Herved 
sikrede han sig bl.a., »at han og hans uden be-
taling til kirken nyder en bekvem begravelses-
plads der« (jfr.  ovenfor  nr. 1). 

3) 1751/5238 købte sognepræst Søren (Pallesen) 
Møller for  4 rdl. en begravelse til sig og sine 
arvinger »beliggende ved den søndre væg neden 
for  prædikestolen«. 27.juli 1773 blev Søren 
Møller nedsat i den åbne begravelse, han selv 
havde indrettet.83 

Ifølge  præsteindberetning 1890 var nogle ki-
ster henflyttet  fra  begravelser i kirken til kirke-
gården, muligvis de jordiske levninger af  tid-
ligere præster og deres familie. 

Fig. 38. Gravsten nr. 3, o. 1690, over sognepræst 
Peder Nielsen Rønning, hans hustru og sønner (s. 
3003). NE fot.  1984. - Tombstone  no. 3, c. 1690, to Re-
verend  Peder  Nielsen  Rønning, his wife  and  sons. 
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†Gravtræer  og †gravrammer.  1750/51 betalte Sø-
renjensens kone i Virring 64 sk. for  at lægge to 
ligtræer, og samme år gav Søren Knudsens kone 
i Hvolbæk 1 rdl. 32 sk. for  ligramme over to 
grave. To år senere38 lagde Jens Leth af  Rinde-
levgård en ligramme og gav herfor  til kirken 64 
sk.78 
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1 Således i kvitteringen til Århusbispen for  den indbe-
talte landehjælp af  stiftets  sognekirker 1524 (DaMag. 
4. rk. II, 41. Dette vidnesbyrd er ikke bemærket af 
DaStedn. s. 98f.,  jfr.  s. 100). 
2 Kirken nævnes ikke  blandt dem, der ydede alter-
havre og alterlam til Århusgård 1544 (Århusgård og 
Åkær lens jordebog 1544). 
3 RA. DaKanc. Fortegn, og div. Dok. vedk. kirker 
og sognekald ... 1630-1702 (A 28). 
4 Kronens Skøder II, 627. Jfr.  LA Vib. Århus bispear-
kiv. Hjelmslev herredsbog 1687 (C 3. 1105). 
5 Afskrift  af  skøde dat. 2. maj 1693, i LA Vib. Århus 
bispearkiv. Adkomster på jura patronatus 1615-1712 
(C3. 1152). 
6 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. nr. 32, f. 
369-370 (B 24.666). Jfr.  Kronens Skøder IV, 529, 
note 2. 
7 Peter Trøner pantsatte 1714 sin andel i Fruering og 
Vitved kirkers tiender til løjtnant Jørgen Foss (LA 
Vib. Landstingets skøde- og panteprot. nr. 35, f.  256 
(B 24.677)). Hvornår indløsningen har fundet  sted, er 
uvist. 
8 Kronens Skøder IV, 529 med note 2. Jfr.  S. Nygård: 
Det Skanderborgske rytterdistrikt, i ÅrbÅrhSt. XII, 
1919, s. 1-48, specielt 19-21. Et salg til Lønborgs vor-
dende svigersøn, kaptajnløjtnant Wolff  Friderich As-
mussen i 1717, der er indført  i landstingets skøde- og 
panteprot. (LA Vib. nr. 36 (B 24. 674) fol.  115-116 og 
desuden afskrevet  i LA Vib. Århus bispearkiv. Kir-
kergsk. og kirkernes jura patronatus 1695-1738 (C 
3.1153)), er åbenbart gået tilbage. 
9 Auktionsprotokol i LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. 
rytterdistrikt. Jordebogsekstrakter og arkivalier vedr. 
ændringer af  godsets omfang  1719-69 (G Ryt. 8.9), 
samt oplysning om kirkeejere 1776 i LA Vib. Århus 
bispearkiv. Kirkernes jura patronatus 1756-1788 (C 
3.1154). 
10 C. M. Smidt, notebog. 
11 KancBrevb. 28. jan. og 26. aug. 1624; jfr.  DaAtlas 
IV, 196 og Chr. Heilskov, s. 1 og 40. Kirkeministeriel 
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skrivelse af  23. april 1980, jfr.  Kirke- og sognekontakt 
1980, nr. 3, s. 28-29 og Landbrugsministeriets skri-
velse af  28. okt. 1981 til Kirkeministeriet. 
12 Indenrigsministeriets bekendtg. af  2. marts 1963. 
13 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk ... 1620 (B 184). 
14 LA Vib. Provstearkiv. Hjelmslev-Gern hrd. Syns-
prot. 1826-63 (C 32.2). 
15 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 
3.1166-76). 
16 LA Vib. Provstearkiv. Hjelmslev hrd.s provsti. 
Synsprot. 1803-12 (C 30F. 2). 
17 Synsprot. 1862ff. 
18 Redegørelser for  undersøgelser i 1970erne hviler på 
Mogens Vedsøs indberetninger og artikler (se oven-
for)  samt redaktionens iagttagelser 1977. 
19 Nu i Skanderborg museum, inv.nr. 11/83. 
20 LA Vib. Godsarkiver. Rathlousdal og Gersdorffs-
lund. Forsk, sager 1741-1912 (G 332.31). 
21 N. Abrahamsen: Orientering, s. 56: 4,5°. 
22 Bygningen har tidligt været registreret som fråd-
stenskirke, J. Helms: Gamle Kirkebygninger paa den 
jydske Halvø. KirkehistSaml. 2. rk. II, 1860-62, 
s. 311. 
23 Skellet mellem de to materialer forløber  på nordsi-
den i en stejl, skrå fuge,  der foroven  ligger ca. 180 cm 
fra  hjørnet, forneden  250 cm. 
24 En del af  murstenene er ret mørke; iagttagne stør-
relser: 80x270, 88x270, 80x275, 88x120, 80x115, 
82x120 og 78x120 cm. 
25 Synsprotokollen (note 45) noterer 1882: De løse 
sten på kirkegården øst for  koret borttages tillige med 
opfyldning,  ind til den faste  grund nåes. 
26 Lejefugerne  i dørhullet er skåret såvel foroven  som 
forneden. 
27 Pudsafbankninger  i 1970erne afslørede  desuden, at 
koret, og dermed antagelig hele kirken, en overgang 
havde stået rødkalket med hvide fuger,  mens soklen 
var grå. På nordsiden lå soklens overkant 43 cm over 
granitfodens  skråkant. Er den røde farve  et vidnes-
byrd om kirkens tid under Skanderborg rytterdi-
strikt? Jfr.  KancBrevb. 23. marts 1551 og Resen, 
s. 135. 
28 KdeFL: Om Hansted kirke. Kuml 1968, s. 9-22. De 
kapellignende korsarme i nabokirken i Veng og de 
tilsvarende, nu forsvundne  i Flemløse på Fyn slutter 
sig til skibet og ikke til koret. Jfr.  situationen ved 
Drotten i Lund. Her har det ved de nylige udgrav-
ninger vist sig, at ved ombygningen til klosterkirke 
ved midten af  1100rne rejstes et kapel ved hver side af 
det samtidige, nye og større kor. 
29 Taggavlen er dog af  frådsten,  der utvivlsomt kom-
mer fra  skibets nedbrudte gavl. 
30 Bunden i den tilsyneladende niche kan være et levn 
af  en indrykning i murkronehøjde. 
31 Chr. Heilskov s. 35. 
32 LA Vib. Lens- og amtsadm. Skbg. og Åkær amter. 

1661-1799. Rytterdistriktets skoler m.v. 1722-44 
(B5C. 191 B). 
33 LA Vib. Ryttergodserne. Skbg. rytterdistrikt 
1717-67. Kirkesess. korrespd. med dok. og rgsk. 
1719-67 (GRyt 8.12). 
34 LA Vib. Provstearkiv. Århus amts sdr. provsti. 
Synsprot. 1817-54 (C 301.2). 
35 ØJyHjemst. XIII, 1948, s. 133. 
36 Note 16. »Det store vindue« er muligvis identisk 
med et spor, der er markeret på facaden  vest for  det 
vestre af  de nuværende. 
37 RA. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stift  1680-94 (261-
66). 
38 RA. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikts 
rgsk. for  kirker i Skbg. amt 1739-67 (279-85). 
39 Jfr.  Mogens Vedsø, i Kirke- og sognekontakt 1977, 
nr. 3 og 1979, nr. 3 (samt fotos  af  M.V. og af  Ebbe 
Nyborg). 
40 Underkanten af  det afdækkede  felt  er 113 cm over 
nuværende gulvniveau. 
41 1926 fandt  man spor af  kalkmalerier i forbindelse 
med kalkningen efter  indlæggelse af  varme. Dekora-
tionerne er beskrevet og tegnet af  Mogens Vedsø i 
Kirke- og sognekontakt 1979, nr. 3. 
42Jfr.  korplaner 1951 ved H.P.Nielsen og Mogens 
Vedsø, i Kirke- og sognekontakt 1979, nr. 2. 
43 1951 fandt  man bag alteret, umiddelbart foran  øst-
gavlens fundamentsten,  to 1 alen lange, runde ege-
stolper, 12 tommer i diameter, med en indbyrdes af-
stand af  ca. 18 tommer, måske rester af  alteropbyg-
ning. (V. Norn, notebog 1951 og korplan 1951). 
44 En slags tøj, ifølge  Erna Lorenzen: Folks tøj i ... 
Aarhus ... ca. 1675-ca. 1850, Århus 1975, s. 12, kun 
omtalt få  gange i periodens Århusskifter. 
45 LA Vib. Provstearkiv. Hjelmslev-Gern hrdr.s 
provsti. Synsprot. 1863-1915 (C 32.3). 
46 LA Vib. Århus bispearkiv. 1716-23. Rgsk. for  ryt-
terdistrikternes kirker (C 3.2439). 
47 På bagsiden af  storstykkets rammeværk og på fyl-
dingerne ses sortmalede tal: 1-7, hvis rækkefølge  an-
tyder, at de to smalfyldinger  er ombyttet, måske 
1743. 
48 Ifølge  restaurator 1951. 
49 Jfr.  malerier, fra  1880, fra  altertavle og pulpitur i 
Dover kirke (Hjelmslev hrd.). Fruerings altertavle-
maleri er nu forsvundet;  jfr.  indb. 1951. 
50 Sognepræst Hans Lønborgs hustru, Inger Marie 
Trøner, havde to brødre, Peter (jfr.  historik) og Mar-
tin. Sidstnævnte, der var købmand i Kbhvn., †1713. 
(Mogens Vedsø i Kirke- og sognekontakt 1978, nr. 1 
O g 2). 
51 LA Vib. Århus bispearkiv. Hjelmslevs herredsbog 
1687 (C 3.1105). 
52 Jfr.  bl.a. stager i Ovtrup 1620 og Harring 1621 (DK. 
Tisted amt s. 824 og 498). I Fruering kirkes inven-
tarier for  1681/82 og 1687 (note 37 og 51) er nævnt et 
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par messinglysestager, der muligvis er identiske med 
de her nævnte, som de i indskriften  mulige givere 
måske har ladet reparere ved overdragelsen. 
53 Den ene stage har en variant af  den citerede ind-
skrift:  »Vitve sogner, IngerMari ...«. 
54 En elinstallation fjernedes  1950 (note 17). 

55 Den inderste frise,  der bl.a. svarer til Tisets (s. 
2244), har en remse gentaget ialt fem  gange. - Vedr. 
typen, se H. P. Lockner: Messing. Ein Handbuch 

über Messinggerät des 15.-17.Jahrhunderts. Mün-
chen 1982, s. 64, fig.  96. 
56 Svarende til krucifikset,  af  samme billedhugger, i 
Over Hadsten (s. 1825). 
57 I KancBrevb. 4. okt. 1616 omtales en herredsfoged 

for  det nærliggende Hads herred, Mogens Jørgensen 
»i Rindelouf«.  Dette stednavn må snarere være Rin-
delev i Fruering sogn (jfr.  DaStedn. s. 99) end det i 
brevb. foreslåede  Randlev. - 1575 er nævnt en Jørgen 
Mortensen i Rindelev (Chr. Heilskov, s. 31), måske 
omtaltes far. 
58 Jfr.  foruden  de ovennævnte også Bjerager og Tor-
rild (s. 2507 og 2634). 
59 Samtidig fjernedes  den nyere kasse, hvorpå stolen 
havde hvilet, og bærende jernstænger anbragtes. 
60 Næppe identisk med Gevard maler af  Odense, der 
har arbejdet i Bjerager og Torrild, og hvis kunst-
neriske formåen  ligger en del over herværende me-
sters. 
611743-indskriften  var opmålet med kursiv (indb.). 
62 En staffering  med bronze blev 1914 delvis erstattet 
med bladguld (indb.). På bagsiden af  en aflydhim-
lens topstykker står: »Forgyldt Maj 1914. A. Rasmus-
sen, Skab«. 
63 Et nyt tilføjet. 
64 LA Vib. Præsteark. Fruering-Vitved. Div. dok. 
1690-1890. 
65 Oplyst af  orgelbygger Walther Frobenius. 

66 En af  kronerne, nu henlagt i tårnet, har på kuglen 
graveret: »SPP AMT 1906«. 
67 Jfr.  Th. Hach: Lübecker Glockenkunde, Lubeck 
1913, s. 243. 
68 Indb. ved Mogens Vedsø og samme i Kirke- og 
sognekontakt 1978, nr. 4. 
69 I synsprotokollen 1862 (note 17) omtales »tre epita-
fier  med årstal 1682 [gravstenen nr. 3], 1736  og 1792« 
[epitafiet  1792]. 
70 N. L. Høyens tegning er eftertegnet  af  J. H. Bur-
man Becker (KglBibl. Tegninger af  danske kirker, 
monumenter etc. 2°, 63). 
71 Sml. frisuren  på sten bl.a. i Malling (s. 2331) og 
Linå (Gjern hrd.). - Den manglende bispehue, mi-
traen, viser, at personen ikke er en biskop, men en 
abbed eller prior (jfr.  Mogens Vedsø, i Kirke- og 
sognekontakt 1983, nr. 1). I Sorø kirke (DK. Sorø 
amt s. 88) findes  en sten over en abbed, men kun 
markeret ved en stav. 
72 Ifølge  Hans Lønborg 1722 (note 64) var Knud Jen-
sen præst i 42 år og døde 1632. 
73 Ifølge  Wiberg III, 62 døde sognepræst Jens Peder-
sen Rønning 1686, mens Niels Pedersen Rønning 
først  blev kapellan 1687 og døde eller var forflyttet 
1691. Ingen af  sønnerne er omtalt i Fruering kirke-
bog. 
74 Jfr.  bl.a. Sdr. Årslev (s. 1560, nr. 1) og Hundslund 
(s. 2676, nr. 7), Ørting (s. 2707, nr. 3). 
75 Måske er denne sten med den kalkmalede ramme 
identisk med den 1767 omtalte »malede tavle over en 
gammel præstefamilie«,  opsat oven fonten  (note 20). 
76 Indskriften  suppleret efter  JySaml. 4. rk. II, 280 
(der tillige meddeler, at M.N. blev begravet 9. marts 
1784, 21 år og 2 md. gi.), Chr. Heilskov, s. 21f.  og 
Anne Marie Skovfoged:  Sten- og billedhuggerarbej-
der i Rathlousdals have, Århus 1982, s. 28f. 
77 Jfr.  Otto Norn, i Vejle amts årb. 1938, s. 168f. 

Fig. 39. Fruering 1:10000. Opmålt 1781 af  E. Stockfleth,  inddelinger til 1863. Kopieret af  Birgitte Andreasen 
1983. - Map  of  the village. 
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78 Jfr.  Chr. Heilskov, s. 32. 
79 O.1857 fandtes  i »bjergene« i Skårup et jernstøberi 
anlagt af  en tidligere møllebygger Jens Rasmussen 
(gården matr.nr. 8 i Skårup), se Chr. Heilskov s. 9 og 
Sevel Andersen: Fruering sogn, s. 114 og s. 127. 
80 N. L. Høyen har 1830 noteret, at der »for  en deel 
Aar siden [er] fundet  2 liig  sammen i Muren ved Cho-
ret, dersom jeg ei husker feil«.  Ingen øvrige efter-
retninger herom findes. 

81 LA Vib. Amtsarkiver. Skbg. og Åkær amter. 
1722-44. Ansøgn. 31. juli 1737. Sager vedr. rytterdi-
striktets kirker etc. (5 C. 191 B). 
82 Kronens Skøder. Ifølge  Chr. Heilskov (s. 40) er 
Hans Lønborg 114. juli 1727 (og ikke 1730 som an-
givet hos Wiberg). 
83 SPM †19. juli 1773 i Adslev, hvor hans broder var 
sognepræst (ÅrbÅrhSt. 1940, s. 127). 

SUMMARY 

The original fabric  (fig.  10,a) is that of  a me-
dium-sized parish church, and its masonry is 
tufa,  deposits of  which have earlier been wide-
spread in the area (cf.  Skanderup, p. 2937), and 
this church was probably built in the middle 
decades of  the 12th century. In the course of  the 
folio  wing century it was enlarged to the east and 
west (fig.  10,b). The most notable and unusual 
of  these additions, and unlike other Danish 
churches, is the rebuilding of  the chancel. A 
new chancel of  the same width as the nave has 
been planned, flanked  by two side aisles; yet 
these two annexes at each side of  the chancel, 
and with access to it, were never built. A low 
window in the north wall of  the nave's pre-
sumed extension to the west suggests that here 
there was once a gallery. In fact  the whole re-
building in conjunction with other evidence, for 
example unidentified  building remains exca-
vated north of  the church, give reason to won-
der whether at one time, perhaps, a monastery 
church has been contemplated. 

In the 15th and beginning of  the 16th centuries 
the church underwent the alterations usual for 
village churches (fig.  10,c): vaults were put up in 
the chancel and nave, a tower was built at the 
west end, and a porch added to the south en-
trance. In the same period the apse was demol-
ished. It is uncertain whether there was once a 
porch in front  of  the north door in late medieval 
times or later. Yet today except for  a few  minor 
alterations the late medieval fabric  of  the church 
is intact (fig.  10,d). 

The church was presumably decorated with 
mural paintings shortly after  the nave was built, 
and some fragments  of  a crowning frieze  com-
posed of  a perspectival meander border, and a 
low frieze  with figures  can still be seen above 
the vaults. A sketchy depiction of  the Virgin and 
Child on the north wall of  the chancel dates 
from  about 1500. Contemporary mural deco-
rations on the vaults of  the chancel and nave, as 
well as several later decorations, are now hidden 
by whitewash. The first  mentioned vault deco-
ration corresponds to the same type in the 
churches of  Hvilsted (p. 2600) and Adslev for 
example, and have a similar painter's (?) mark. 

As usual, the oldest item of  church furniture 
is the Romanesque font,  but it is unlike other 
fonts  in the area. Shortly after  1600 Oluf  Oluf-
sen of  Hedemølle, a local wood-carver, made an 
altarpiece and pulpit for  the church and 4 Givert 
the painter' has probably painted them both. 
The sounding-board was not added until 1648. 
A vicar, later also with the advowson of  the 
benefice  and his family  have enriched the church 
by several gifts:  1693 the baptismal dish, 1698 
the bell, east by Peter Christoffer  Geiger of  Lü-
beck, 1701 Communion set, wafer  box and altar 
candlesticks. 

A wall monument commemorating him has 
disappeared, but sepulchral monuments to other 
clergy are preserved. On the north wall of  the 
chancel hangs a stone neo-classical memorial 
tablet from  1792. Tombstones now in the porch 
and nave date from  c. 1600, carved in the life-
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time of  the the vicar, and c. 1690, of  a type more 
usual in eastern Jutland. A Romanesque *tomb-
stone of  granite, probably of  an abbot or prior, 
possibly connected with one of  the monasteries 
in the area, is now in Odder Museum. A wo-

man's *grave of  the Romanesque period 
(1100s-1200s) constructed of  large bricks bonded 
with clay, and originally with a plank lid, was 
found  south of  the tower in 1978, and it is now 
in Skanderborg Museum. 


