
VOERLADEGÅRD KIRKE 
TYRSTING HERRED 

Fig. 1. Kirken set fra  luften.  Sylvest Jensen fot.  omkring 1950. Det kgl. Bibliotek. - The  church seen from  the air. 

Kirken, der nævnes første  gang 1476,1 hørte i middel-
alderen under Voer kloster2 (s. 3874, jfr.  †klokke), og 
som navnet antyder, havde klosteret en ladegård på 
stedet. 15243 ydede kirken hele 18 mark til den så-
kaldte landehjælp. 

Med reformationens  inddragelse af  klostergods 
kom kirken i kronens besiddelse. I løbet af  1600rne 
udviklede sig den praksis, at kongen bortforpagtede 
tiendeindtægter, hvilket i Voerladegårds tilfælde  var 
sket engang før  1636,4 da skriveren på gården Krog (i 
sognet) stod som ansvarlig på sognets bønders vegne. 
Nævnte år bortfæstedes  tienden til herredets delefo-
ged, Peder Christensen Bie (Jordbjerggård, Hylke 
sogn), som længe havde ventet på en forlening.  17105 

solgte kongen kirken til amtmand Jørgen Grabow i 
Skanderborg, men allerede 17196 købte han den til-

bage og lagde den under Skanderborg rytterdistrikt. 
Da dette nedlagdes, blev kirken på offentlig  auktion 
17677 erhvervet af  kancelliråd Jochum Rohdenberg de 
Lichtenhjelm til Merringgård sydvest for  Horsens. 
Året efter  solgte denne kirken og den af  gårdene 
Møldrup og Krog nyligt oprettede hovedgård til sog-
nepræsten i Grejs (nord for  Vejle) magister Peder 
Lauridsen Borch.8 17769 skødede han kirken til sog-
nets beboere, i hvis besiddelse den forblev  indtil 1. juli 
1909, da den overgik til selveje. 

Under svenskekrigene i 1600rne blev gulvet »op-
brudt af  fjenderne«  (s. 3854). 

Voer (ladegård) sogn udgjorde, som navnet angi-
ver, tidligere en del af  Voer herred, som i øvrigt lig-
ger på østsiden af  Gudenå. Ved den nyordning af  sog-
nedelingen, som i Århus stift  iværksattes 1555 ved det 
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Fig. 2. Kirken set fra  sydvest. KdeFL fot.  1988. - The  church seen from  the south-west. 

såkaldte klemmebrev, blev sognet anneks  til Sønder 
Vissing (s. 3810, jfr.  Voer †klosterkirke, s. 3876), 
hvilket banede vejen for  at udstrække Tyrsting herred 
over åen. Dette formaliseredes  kirkeligt og juridisk 
henholdsvis 1802 og 1822. 

Sognet strækker sig langs sydsiden af  Mossø og 
begrænses i vest af  Gudenå; mod syd omfatter 
det landsbyen Gantrup. Kirken er placeret ret 
centralt i sognets nordlige del, ikke langt fra 
landsbyen Dørup. I dette område ligger det 
mildt kuperede terræn temmelig højt og falder 
lige nord for  bebyggelsen terrasselignende ned 
mod søen. Kirkegårdens nordre dige står om-
trent, hvor skråningen begynder. Kirken har så-
ledes en landskabeligt fremragende  beliggen-
hed, der dog vanskeligt opleves på grund af  de 
skovarealer, der smykker Mossøs sydbred. 

I ældre tid lå kirken isoleret, omgivet af  sit 
kampestensdige og i nogen afstand  fra  gårdene 

og husene i den tilhørende landsby (fig.  38). Si-
den er bebyggelsen vokset, men bl.a. terrænfor-
holdene betinger, at kirken stadig ligger temme-
lig frit. 

Kirkegården,  der 1936 er udvidet mod syd, 
hegnes på alle sider af  brudstensmure (»slagne 
kampesten«), der på de fleste  strækninger er ce-
mentafdækkede.  Udvidelsesafsnittets  hegnsmur 
er lidt anderledes end den øvrige, der stammer 
fra  en flerårig  »fornyelse«  omkring 1890.10 Ved 
denne lejlighed blev kirkegårdens vestre skel 
rettet ud. Tidligere var arealet omgivet af  et 
kampestensdige, der nævnes første  gang i an-
ledning af  reparation 1618.11 

Der er to indkørsler,  begge udført  med jerngit-
terfløje  ophængt på brudstenspiller; den ene i 
syd, ud for  våbenhuset, den anden ved kapellet, 
vest for  kirken. Tidligere var der tre indgange, 
som først  omtales 1613,12 da tømreren istand-
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Fig. 3. Kirken set fra  øst. KdeFL fot.  1992. - The  church seen from  the east. 

satte porten og udførte  to nye triste.  Repara-
tionsnotitser 1652-5312 og 173413 tyder på, at 
porten var en muret †portal  med indkørsel og 
fodgængeradgang,  som synet 185414 ønskede 
»nedbrudt« og erstattet af  murede piller med 
stakitfløje.  Fodgængerlågerne sad i øst og vest, 
og det var måske her, der 162412 med sten købt i 
Voer og Øm muredes gruber for  ristene. Efter 
rytterdistriktets overtagelse af  kirken konstate-
rede bygningsadministrationen, at lågerne over-
alt manglede, så »svin og kvæg ruinerer de dø-
des grave«.15 189210 ønskede synet en smede-
jernslåge. 

Gentagne gange siden 1862 har synet foran-
lediget planeringsarbejder på arealet. Langs 
nordskellet er der ældre elme- og lindetræer, der 
sammen med et par stykker i øst formentlig  ud-
gør en rest af  den kantbeplantning, der blev fo-
reslået 190410 (jfr.  fig.  1). Nær våbenhusets nord-

østre hjørne vokser en stor, stemningsskabende 
lind. I 1980erne er der sat elme langs det østre 
skel. Tidligere var gangen fra  hovedporten til 
våbenhuset flankeret  af  træer, hvis behandling 
synet 1880 udtrykte sin utilfredshed  med. 

Det hvidkalkede, teglhængte ligkapel  i det 
nordvestre hjørne er, ligesom det er tilfældet  på 
pastoratets anden kirkegård (s. 3811), rejst 1932, 
efter  at den kgl. bygningsinspektør havde god-
kendt projektet til trods for  »mindre solid ka-
rakter end ønskeligt«; udvidet efter  forslag  1957 
af  R. D. Roldsgaard, Holger Sørensen og Hans 
Vinther, og igen 1980 efter  tegning af  Vinther. 
161611 indkøbtes tømmer til et †hus til præstens 
heste. 

Fortov  af  piksten, fornyet  ved den generelle 
restaurering 1990-92. 1880 ønskede synet anlagt 
en banket af  skarp grus over et seks tommer 
tykt lerlag. 
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Fig. 4. Kirken set fra  nordøst. Victor Hermansen fot.  1938. - The  church seen from  the north-east. 

BYGNING 
Kirken består af  kor med apsis og et skib, der må 
være opført  omkring år 1200. I årtierne på begge sider 
af  år 1500 er der indbygget hvælv og over den søndre 
halvdel af  skibets vestende rejst et tårn, hvis top er 
ændret i nyere tid. Sandsynligvis er det også i middel-
alderens sidste fase,  at der foran  syddøren er tilføjet  et 
våbenhus. Orienteringen er praktisk taget solret.16 

Den oprindelige, ret store bygning er afsat  med 
betydelig præcision, men tilsyneladende er 
grundplanen ikke disponeret over simple talfor-
hold. Man kan iagttage, at korets udvendige 
bredde er lig med dets længde. Den omstændig-
hed, at skibets indre længde stort set er det dob-
belte af  dets udvendige bredde, der atter svarer 
til længden af  koret inklusiv triumfmuren,  er 
derimod næppe tilsigtet. Afstanden  fra  vestre 
gavlvæg til midten af  de meget vestligt place-
rede døre er en størrelse, der gentager sig i byg-
ningen, idet den omtrentlig svarer til apsidens 
indre bredde og lysningen i den relative brede 
koråbning og tillige udgør halvdelen af  skibets 

indvendige bredde. Endelig observeres, at ko-
rets ydre bredde overstiger skibets indre. 

Murene, der alle er 120 cm tykke, er udført 
overvejende af  frådsten,  hvis større og mindre 
blokke er henmuret med en bemærkelsesværdig 
systematik og omhu; sine steder ses såkaldt sil-
debensmurværk (fig.  9). I indermurene synes at 
indgå en del al og rå kamp,  og man har obser-
veret, at triumfbuens  vanger og apsis indeholder 
meget jernal. De samme tre byggematerialer re-
gistreres i de velbevarede taggavle, hvor fråd-
stenen imidlertid er absolut dominerende. Her 
forløber  alle steder lidt over tagfodshøjde  et 
bånd af  større blokke; på indersiden af  skibets 
vestgavl er disse skifter  af  pæne, store marksten, 
på vestsiden af  triumfgavlen  er de af  mursten, 
hvilket er temmelig bemærkelsesværdigt og pla-
cerer bygningen længere oppe i tiden, end man 
ellers kunne være tilbøjelig til. Hvor stikkene 
over åbningerne er iagttaget, består de af  store 
frådstenskvadre  (jfr.  fig.  6). 

Kirkens langsider og vestgavl er ved bygnin-
gens hjørner smykket med 63-67 cm brede lise-
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Fig. 5. Længdesnit og grundplan 1:300. Målt af  Arne Høj og Jørgen Rasmussen 1988, tegnet af  KdeFL 1992. 
Longitudinal  section and  ground-plan. 

ner, der springer omkring seks cm frem  for  fa-
cadeplanet; foroven  forbindes  de af  en rundbue-
frise,  der er i behold på apsis, korets nordside og 
på vestgavlen, men kun sporadisk bevaret på 
skibets langsider og fornyet  på korets sydside. 
Man må antage, at lisenerne tillige har været vi-
suelt hægtet sammen med en sokkel, omtrentlig 
svarende til den eksisterende, der efter  synets 
ønske er udført  i 1880erne af  hårdtbrændte sten. 
1907-08 skulle partier i nordsiden fornyes. 

Begge indgange  er bevaret, omend behugget i 
siderne; den søndre i brug, den nordre tilmuret i 
ydre lysning. På en måde, der kan minde om 
portalerne i Sønder Vissing (s. 3812), er syddø-
ren (fig.  6) udvendig beriget med halvsøjler. De-
res baseform  kan ikke længere skelnes. Derimod 
er terningkapitælerne og skafternes  topringe be-

varet såvel som buens krumme vulst; alt udført  i 
frådsten. 

Åbningens vederlag, der ligger 172 cm over 
det nuværende gulv, har antagelig været mar-
keret på samme måde, som det er tilfældet  i 
triumfbuen.  Mod skibet er begge dørhuller 
rundbuede, ca. 280 cm høje og overdækket med 
stik, der i nord måles 36 cm højt. Norddøren ses 
at have været hængslet i vestsiden. 

I den oprindelige kirke har der været relativt 
mange vinduer,  ialt 13, fordelt  med to i hver side 
af  koret foruden  et i apsis og fire  i hver side af 
skibet. Ingen er bevarede i brug, men med en 
enkelt undtagelse kan de tilmurede åbninger på-
vises i koret og i skibets nordside. Alle er rund-
buede, ca. 160 cm høje, 85 cm brede og smigede 
såvel ude som inde. 



I det indre  er apsidens murede halvkuppel be-
varet, mens korets og skibets oprindelige lofts-
bjælker synes at have ligget på murkronen med 
loftsbrædderne  sømmet på undersiden. Vederla-
gene i den relativt brede, rundbuede koråbning 
angives med enkle, forneden  affasede  bånd. 

Ændringer  og tilføjelser.  Ligesom så mange an-
dre steder gennemførtes  i generationerne før  re-
formationen  en række om- og tilbygninger, der 
afgørende  ændrede kirken. I kor og skib ind-
byggedes hvælv (jfr.  kalkmalerier), og samtidig 
rejstes et tårn, der i modsætning til den sædvan-
lige placering ved skibets vestside blev bygget i 
dettes sydvestre hjørne, således at tårnets syd-
og vestsider muredes oven på skibets langside 
og gavl. I samme periode opførtes  et våbenhus 
foran  syddøren. 

Indbygning af  hvælv blev formentlig  besluttet 
på én gang, men i praksis har arbejdet været 
gennemført  i etaper. Hvælvene i koret og i ski-
bets to østlige fag  er typologisk ens og derfor 
nok samtidige; de to fag  i skibets vestre ende er 
derimod mindre kuplede, og hver har otte rib-
ber. De udgør uden tvivl en selvstændig entre-
prise, der nok er muret senest og formentlig  er 
samhørende med tårnet. Dette har antagelig 
øvet indflydelse  ved valget af  ottedelingen. 

Alle hvælv er udført  på den i stiftet  mest ud-
bredte måde, dvs. de hviler på falsede  hjørne-
og vægpiller, hvor vederlag er markeret med et 
fremspringende,  affaset  skifte;  ribberne er ret-
kantede og en halv sten brede. Der er muret 
kamtrin, i skibet tillige overribber, og her har 
også gjordbuen mellem de to østre fag  kamtrin. 
I skibets vestligste fag  er der et cirkulært hul 
(diameter 55 cm) af  den slags, som er forholds-
vis udbredt i Århus stift. 

Tårnet,  der som nævnt har en utraditionel pla-
cering, er bygget af  munkesten i munkefor-
bandt med ridsede fuger.  Nymuret fra  grunden 
er nordmuren, mens syd- og vestsiderne er rejst 
oven på skibets mure. Noget styltetårnsagtigt i 
dispositionen udtrykker sig bl.a. ved, at tårnet 
forneden  i øst, mod skibet, blot er lukket med 
en tyndere mur under en arkade, der spænder ud 
mellem den svære nordmur og skibets sydside. 
På arkaden hviler den øvre del af  tårnets østmur. 

Fig. 6. Søndre portal (s. 3851). NE fot.  1992. - The 
south portal. 

Fig. 7. Udsnit af  tårnets østside og det tilstødende 
hvælv (s. 3853). KdeFL fot.  1992. - Section  of  the east 
side  of  the tower and  abutting  vault  in the nave. 
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Fig. 8. Udsnit af  hvælvet i skibets vestligste fag  samt 
tårnets nordøstre hjørne. KdeFL fot.  1992. - Section  of 
the vault  in the far  west bay of  the nave. 

Omstændighederne ved mødet mellem tårnet 
og hvælvet i skibets vestre fag  lader antage, at 
begge dele i praksis er udført  samtidigt; tyde-
ligst fremgår  det på østsiden, at der i tårnvæg-
gen er udsparet en not, hvori hvælvet hviler. 
Oven på hvælvissen står en få  skifter  høj pille 
(lxl sten), hvorpå tårnets nordøstre hjørne er 
opmuret, med lidt justering (jfr.  fig.  7). 

Navnlig tårnets vest- og sydfacader  er skal-
muret, og ligeledes bærer klokkestokværket 
præg af  omdannelser og udbedringer. En sådan 
nævnes 1749-50,17 da rytterdistriktets murerme-
ster Anders Nielsen fra  Blegind, der også havde 
arbejde på kirker i Kolding området (f.eks.  DK 
Ribe, s. 2426 og 2590), udbedrede sydsiden og 
det tilstødende hjørne, der 172215 var »så godt 
som ruineret«. Det er muligvis i forbindelse 
med denne reparation, at tårnets tag blev æn-
dret. Oprindelig var det teglhængt og havde 
kamtakker i øst og vest, hvilket fremgår  af  re-
parationsnotitser i 1600rne,12 men engang før 
1868 er toppen blev ombygget til en teglhængt 
pyramide. Kirkens vestside, der også i sin nu-
værende skikkelse er arkitektonisk interessant, 
må med tårnets oprindelige udformning  have 
været særdeles fascinerende  (fig.  11). 

Tagværket i pyramidespiret trængte 1868 til 
fornyelse,  og synet foreslog,  at dets højde på 
grund af  den udsatte beliggenhed reduceredes 
fra  ni til otte alen. I første  omgang beklædtes 
den nye top med zink, der 1887 afløstes  af  bly.10 

Våbenhuset,  der er bygget af  munkesten, til-
syneladende i et forbandt  der indeholder adskil-
lige kopper, har falsgesimser  på langsiderne og 
er utvivlsomt senmiddelalderligt; det nævnes 
første  gang 1618.12 Rytterdistriktets bygnings-
syn fandt  det 174715 »ganske forfaldent«,  hvor-
efter  Anders Nielsen foretog  en reparation sam-
tidig med den ovennævnte tårnistandsættelse; 
bl.a. ommurede han gavlen. Et par »huller på 
væggene« (nicher ?) skulle tilmures 1631.18 År 

Fig. 9. Udsnit af  vestsiden af  skibets østre taggavl (s. 
3850). KdeFL fot.  1992. - Section  of  the west side  of  the 
eastern gable of  the nave. 

170015 fattedes  loftet,  og 179119 skrev præsten, at 
der hverken var vinduer eller loft  (jfr.  de neden-
for  nævnte, kalkmalede inskriptioner i våben-
huset). Et vindue blev etableret 1857,14 mens sy-
net en halv snes år før  havde foranlediget  op-
sætning af  loftsbrædder.  Ved hovedrestaurerin-
gen 1990-91 blev loftet  ført  op under hanebån-
dene af  hensyn til skibets portal. 

Våbenhusdøren fik  sin nuværende form  og 
størrelse efter  synets ønske 1872. I vestsiden er 
bevaret en muret bænk  (jfr.  s. 3866). 

Efter  reformationen  har der i øvrigt kun været 
relativt få  bygningsarbejder, og de har sjældent 
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Fig. 10. Kirken set fra  vest. KdeFL fot.  1992. - The  church seen from  the west. 

gået ud over almindelig vedligeholdelse. En ge-
nerel istandsættelse fandt  sted 1655-57. Apsis 
fungerede  i en periode som sakristi, og her blev 
vinduet tilmuret 1634-35;12 senere brugtes rum-
met til skriftestol  (jfr.  nedenfor). 

1688-8920 blev kirken dønniket på nordsiden; 
det er selvsagt ikke til at afgøre,  om de levn af 
rød og sort kalkfarve,  der ved hovedrestaurerin-
gen 1990-91 blev observeret flere  steder, stam-
mer fra  denne lejlighed. Man iagttog, at mur-
kronen over buefrisen  var sort, mens der under 
hvert buevederlag var malet et rødt, cirkulært 
felt.  Utvivlsomt er farverne  dog et vidnesbyrd 
om kirkens mange år som kongelig ejendom.21 

1846 ønskede synet †kalkbænken  fjernet  fra  vå-
benhuset, og 1851 skulle »fordybningen  i vest-
enden« afskilres  fra  skibet og bruges som mate-
rialerum.14 Allerede 1871 flyttedes  imidlertid 
kalkbænken væk herfra,  og 1899 beordrede man 
bræddeskillerummet taget ned, og i stedet skulle 
der opstilles »så mange stole som muligt«. Se-
nest er orglet opstillet her (s. 3867). 

Gulvene, der ved hovedrestaureringen 1990-91 
fornyedes  med brædder under stolestaderne og i 
øvrigt gule tegl, nævnes første  gang 1663-64,12 

da de repareredes med 200 nye sten, efter  de var 
blevet »opbrudt« under svenskekrigene. Der 
omtales lignende suppleringer og istandsættelser 
et par gange før  1789,19 da gulvet blev lagt med 
nye røde sten. I synsprotokollens beskrivelse 
1862 siges der at ligge mursten overalt, bortset 
fra  arealet inden for  knæfaldet,  der havde træ-
gulv, vistnok lagt på synets foranledning  et par 
år før.  I 1870erne blev gulvet omlagt med gule 
fliser,  og 1926 kom der brædder i stolestaderne. 
Korets gulv er fornyet  1975; her var tidligere 
konstateret et lergulv (s. 3858), der utvivlsomt 
er middelalderligt. 

Vinduerne  (jfr.  ovenfor)  omtales første  gang 
1791,19 da præsten fandt  kirken lovlig mørk og 
udbad sig et større vindue ved prædikestolen. 
1838 mente synet, dels at der burde anbringes et 
lyshul i apsis, dels at vinduet i koret skulle for-
nyes. I følge  synsprotokollens beskrivelse 1862 
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var alle vinduer dengang af  træ, og deres antal 
har svaret til det nuværende. De eksisterende, 
spidsbuede jernrammer er indsat efter  synets 
ønske 1869. 

Tagmaterialet,  der i dag udgøres af  bly på apsis 
og tårn, i øvrigt af  tegl, nævnes første  gang 
1610-11, da der indkøbtes og oplagdes bly. I 
årene derefter  omtales også udbedringer af  tegl-
tage. Det ser ud til, at skibets nordside, våben-
huset og tårnet var teglhængt, men 1623, da kir-
ken havde en god økonomi, indledtes en ud-
skiftning  af  tagsten med bly, og i 1650erne kom 
der også bly på tårnet. Som mestre i disse år 
omtales Jacob blytækker fra  Rye, senere Peder 
Jacobsen fra  samme by og 1635 Christian Ib-
sen.12 Det er usikkert, om det lykkedes at om-
bytte alle skibets tagsten med bly, og ligeledes er 
det uklart, hvornår blyet atter forsvandt  fra  ski-
bet, men i rytterdistriktsperioden synes det at 
have været teglhængt. I hvert fald  var fordelin-
gen 1862 i følge  synsprotokollens beskrivelse 
bly på apsis og kor, i øvrigt tegl. Ved tagenes 
fornyelse  1979 frembragtes  den eksisterende til-
stand, hvor alle tage er hængte med vingetegl på 
nær apsis og tårn, der er blyhængte. 

Tagværkerne  er overvejende af  fyr,  i kor og 
skib med to lag hanebånd af  genanvendt ege-
tømmer. Reparationer nævnes 1635, 1676-77, 
1681-8212 og i 1860erne.14 

Fig. 11. Skitse af  vestgavlens sandsynlige omrids før 
tårnets ombygning (s. 3853). KdeFL 1992. - Sketch  of 
the presumed  west side  of  the church before  the tower was 
altered. 

Fig. 12. Vindfløj  (s. 3853 og 3855). KdeFL fot.  1992. 
The  weathervane. 

Opvarmning omtales første  gang 1888, da der 
afholdtes  ekstraordinært syn i anledning af,  at 
den opstillede †kakkelovn havde vist sig at være 
»utilstrækkelig«. Efter  at kirken var blevet selv-
ejende, ønskede man en ny ovn, hvilket vistnok 
resulterede i den †kalorifer,  der installeredes 
omkring 1918. 1970 indrettedes et oliefyret  ke-
delanlæg, der formidler  indblæsning af  varm 
luft.  Elektricitet indlagt 1924. 

Efter  en hovedrestaurering 1990-91 ved Hans 
Vinther, Brædstrup, står kirken hvidkalket ude 
og inde. Loftet  i våbenhuset er gråmalet. 

Årstallet på tårnets vindfløj  (fig.  12) må refe-
rere til udskiftningen  af  spirets zinkbeklædning 
med bly. 

KALKMALERIER 

Kalkmalerispor på hvælvene i koret og skibets 
to østligste fag  blev 1903 undersøgt af  Eigil 
Rothe, der imidlertid ikke fandt  de sengotiske 
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Fig. 13. Indre set mod vest. NE fot.  1992. - Interior  to the west. 

dekorationer værd at istandsætte. En afdækning 
og restaurering blev først  foretaget  1991 af  Olaf 
Hellvik, der tillige afslørede  syv ældre indviel-
seskors i skibet samt indskrift  og årstal fra  o. 
1701 og 1803 i våbenhuset. 

1) Fra slutningen  af  1400rne, og før  hvælvslag-
ningen stammer syv ens indvielseskors,  rødbrune 
hjulkors med fire  hvide blade (svarende til Sdr. 
Vissings, s. 3821), 35-37 cm i tvm. og 173-213 
cm over nuværende gulv. De fire  er malet i ski-
bets østligste fag,  henholdsvis på triumfvæg-
gens søndre del, på sydvæggen samt på nord-
væggen to, det ene nær østre hvælvpille, det an-
det delvis under vestre pille og altså ældre end 
denne. Der fandtes  ingen kors i skibets midtfag, 
derimod tre i det 3. østligste fag,  ét tæt ved 
nordøstre hvælvpille, de to andre på nordvæg-
gen. 

2) Fra o. 1500 er den beskedne ribbedekora-
tion i koret  og i skibets  to østligste  fag,  beslægtet 
med Sdr. Vissings (s. 3818f.),  men enklere. Or-
namenterne er i hovedsagen ens, dog er der i 
koret enkelte variationer; farverne  er de vanlige 
rødbrune og gråsorte. På ribberne er malet spar-
rer, i skibet forløber  de i siksak over ribbernes 
tre sider, i koret er blot en enkel, spids sparre. 
Her løber de desuden i toppunktet sammen som 
et kryds, i skibet i en lille, seksbladet roset. Alle 
buer ledsages af  den almindelige, krydsende 
halvbuefrise  med tre prikker; kragbåndene er 
vandret afstribet  i rødbrunt og sort, i koret kun 
med rødbrunt. Omkring spygatterne i skibet er 
afsat  enkle, rødbrune rammer. På gjordbuens 
underside ses en kløverfrise  i vekslende farver. 
Ingen øvrige spor af  kalkmalerier er fundet. 



VOERLADEGÅRD KIRKE 3857 

Fig. 14. Indre, set mod øst. NE fot.  1992. - Interior  to the east. 

3) (Fig. 37). O. 1701 er på våbenhusets nordvæg, 
over døren, malet en otteliniet indskrift  i sort og 
rødt og med røde felter:  ».. r bes shoct ladet / .. 
re.ere pae [reparere?] anno 1701/ / .. a. vel-
ærde mand hr. Lau(?) [Laurids Andersen Sten-
hugger?, se nedenfor]  /.. af  mig for[anledi?]get 
F [nedennævnte Foch?] / .. [ki]rckever[ge] / .. 
enn. .. vl(?) Mortensen / beg(?)ejlad [h]ar«. Den 
vestre del af  den primitivt bogstaverede ind-
skrift  er forsvundet  og resten kun delvis tydet, 
men sagen drejer sig antagelig om en reparation 
af  kirken og bevilling af  penge hertil. I et brev af 
22.juli 170122 anmodede provsten over Voer 
herred, Laurids Andersen Steenhugger, bispen 
om til kirkens reparation at få  nogle penge der 
skulle sendes til sognepræsten, »hr. Fogh« (Foch 
Jacobsen Ørsted) og til blytækkeren og mur-
manden. 

4) Årstallet »1803«, rødbrunt og 30 cm højt, 
malet på våbenhusets sydvæg, øst for  yderdø-
ren, har muligvis sammenhæng med en anden 
reparation. 

INVENTAR 
Oversigt.  Kirkens beskedne, nyistandsatte inventar 
omfatter  flere  ældre stykker af  betydelig interesse, en 
romansk løvefont,  en alterkalk, hvis 1500talsfod  bæ-
rer en gravering af  Anna Selvtredie og et processions-
krucifiks  fra  1500-25, bemærkelsesværdig ved figu-
rens ophængning med sidestillede fødder  gennembo-
ret af  hver sin nagle. Krucifikset  har i hvert fald  siden 
1792 haft  sin plads på altertavlen, der er udført  dette 
år. Fra tiden omkring 1590 stammer alterstagerne og 
den enkle prædikestol. En nyere messehagel bærer et 
applikeret krucifiks  overført  fra  en †hagel fra 
1700rnes sidste halvdel. De to klokker er støbt 1835 
og 1957. 
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regnet den dobbelt aftrappede  gesims på bordets 
forside.  I sydsiden, nær bagkanten, er en rektan-
gulær niche, 31x24 cm og 99 cm dyb. I bordets 
overside ved forkanten  er der på den yderste 
sten i hver side indridset et lille, græsk indviel-
seskors (ca. 4,5x5, 5 cm). Midt i bordpladen er 
en helgengrav,  der måler 35x32 cm og er et skifte 
dyb; hverken dækplade eller relikvier er fundet 
ved afdækning  1992. 

Alterbordspanel  (fig.  15), af  eg, omtalt som nyt 
1913, men med genanvendelse af  ældre fyldings-
paneler på kortenderne. Forsidens tre fyldinger 
har skårne dekorationer, Kristi monogram over 
blad- og frugtguirlande  flankeret  af  kornaks 
med vindrueklaser og -blade. Tidligere egetræs-
ådret,23 nu blågrå baggrund for  det blå bladværk 
og det gyldne monogram. Frisens tandsnitliste 
og den indskårne versalindskrift  står gyldne på 
grøn bund. Det ældre †panel var 1862 affyr.10 

†Alterklceder.  163112 omtales et alterklæde af 
grøn »skellert« (et stof  spillende i flere  farver), 
måske det, som en mand 1635 blev henrettet for 
at have stjålet sammen med en mængde andre 
genstande fra  forskellige  østjyske kirker. Det 
nævnte klæde havde han skåret i stykker, for  at 
det ikke skulle genkendes, og derefter  solgt det 
til to kvinder i henholdsvis Århus og Paderup, 
der hver gav 8 sk. og noget mad herfor.24  For-
mentlig til erstatning for  denne alterprydelse 
købtes 165212 otte alen lærred, »da der i mange 
år ikke havde været noget på alteret«. 168212 er-
hvervedes atter 11 alen lærred til et nyt klæde, 
der allerede 169325 afløstes  af  et andet. 171926 

blev det beskrevet som »et trykt« lærred. 174617 

bekostedes et nyt af  rødt plys med sølvgaloner 
og hans majestæts navn, dvs. »F5«,27 og krone i 
guld og sølv, for  ialt 22 rdl. 79 sk. 178615 ejede 
kirken intet alterklæde, men 179119 karakterise-
redes det, der var, som »et af  de usselste linned 
pjalter, som kan hænge et sted«. 186210 fandtes 
både et rødt og et grønt plysbetræk. 185714 øn-
skede man et nyt alterklæde af  rødt fløjl  »med 
overtræk«; 188810 skulle det fornyes. 

Altertavlen  (fig.  15) er ifølge  en forsvundet 
†indskrift  udført  1792, med samtidigt maleri, 
der imidlertid i en periode fra  1871 til o. 1930 har 
været dækket af  et nyt maleri, nu ophængt i 

Fig. 15. Altertavle 1792, med samtidigt maleri af 
Nadveren. Alterbordspanelet fra  o. 1913 (s. 3858). 
NE fot.  1992. - Altar-piece  1792, with contemporary 
painting of  the Last Supper.  The  frontal  dates  from  c. 
1913. 

Alterbordet  (fig.  16) er middelalderligt, muret af 
munkesten, ca. 105 cm over oprindeligt(P) ler-
gulv, 164,5 cm bredt og ca. 100 cm dybt med-
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præstegården. Et sengotisk processionskrucifiks 
anbragt midt under trekantgavlen har formo-
dentlig haft  sin plads her siden tavlens opbyg-
ning (jfr.  nedenfor). 

Denne består af  et højt, rektangulært storfelt 
flankeret  af  fritstående,  slanke, korinthiske søj-
ler, som bærer de brudte gesimsstykker,28 der 
ligesom den store trekantgavl prydes af  tand-
snit. På gavltoppen en oval omgivet af  lysstrå-
ler. Tavlens egetræsfodstykke  har under søjlerne 
fremspring  smykket med tætte riflinger,  feltet 
herimellem har indskårne stave. 

Tavlen er sammen med alterbordspanelet 
istandsat og nystafferet  1991-92.29 En mørkegrå 
farve  danner baggrund for  de hvide søjler, med 
forgyldning  på forskellige  detaljer samt Jahves 
navn på den grå topoval og det skrevne »Soli 
Deo Gloria«, på lysblå bund. Den tidligere staf-
fering  var en egetræsmaling med lidt forgyld-
ning. 1862 noteredes,10 at altertavlens fod  bar 
indskriften:  »Anno / Lod Woerladegaard Sogne-
stand som Kierkeeiere Denne Taule af  nye Op-
reise og Staphere / 1792«, hvoraf  »Anno 1792« 
antagelig har stået på de to fremspring  på en nu 
(1870?) fjernet  liste over eller nedenunder det be-
varede fodstykke.30 

Storfeltets  Nadvermaleri  i olie på træ,31 

172x103,5 cm, er muligvis udført  af  en af  de to 
personer,32 der med sort kursiv har malet deres 
navne bag på maleriets egetræsplade: »H. Over-
bye. N.Lundberg 1792«. Det er en primitiv 
fremstilling  af  de brogetklædte apostle, der i 
akavede stillinger og med ensartede ansigtstræk 

Fig. 16. Middelalderligt alterbord med helgengrav (s. 
3858). NE fot.  1992. - Medieval  altar  with confessio. 

Fig. 17. Tidligere altermaleri, signeret A S 1871 (s. 
3859). NE fot.  1992. - Former  altar  painting signed  A S 
1871. 

er grupperet omkring det dækkede bord, hvor 
Kristus sidder med kalken og brødet i de løftede 
hænder. I forgrunden  et gråtavlet gulv, i bag-
grunden en brunmalet niche med foranhæn-
gende tændt lysekrone. Over scenen er ophængt 
et tungt, hvidt draperi med guldfrynser  og 
-kvaster. Herover ses mørke skyer, hvorimel-
lem en mørkeblå himmel som baggrund for 
krucifikset,  bag hvilket ingen farver  ses. 

Altertavlen, der 186210 blev beskrevet som 
»en ganske simpel træopsats uden billedhugger-
arbejde« og »indfatningen«,  et maleri af  Nad-
veren, blev 1870-7114 repareret, opmålet og for-
synet med et nyt alterbillede  af  Kristus med to 
børn (fig.  17), signeret »A S 1871«.23 Det er et 
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Fig. 18. Alterkalk, sammensat af  fod  og knop fra 
1500'rnes begyndelse og bæger fra  1761f.,  forstørret 
1862 (s. 3860). NE fot.  1992. - Chalice  with foot  and 
knot  dating  from  the beginning of  the 16th century, and  cup 
from  c. 1761,  enlarged  in 1862. 

sødladent oliemaleri på lærred, 172x105 cm, der 
har dækket hele storfeltet.  Under et portalfelt 
ses i forgrunden  en idealiseret, blond Kristus, i 
hvid kjortel og rød kappe, siddende foran  et 
vinrankeomslynget træ; to børn læner sig op 
mod ham. Over baggrundens bruntonede land-
skab er grå skyer og blå himmel. Kantindram-
ningen er gylden med brune bladornamenter i 
hjørnerne; enkel ramme. Nu ophængt i Sdr. 
Vissing præstegård. 

Den tidligere †altertavle,  der 171926 var »gam-
mel«, blev 1722 omtalt som noget skrøbelig og 
forfalden  og 1786 som »såre ringe og i nogle 
stykker faldefærdig«.15179119  lød en beskrivelse: 
»Stor, af  eg, meget gammel, ser ilde ud, ... no-
get faldefærdig,  behøver vist forbedring  og pry-
delse«. 

Altersølv.  Kalk  (fig.  18), sammensat af  dele fra 
forskellig  tid: Ældst, fra  1500rnes begyndelse, er 
fod  og knop, bægeret formodentlig  fra  1761-62, 

men forstørret  1862, og skaftled  og knopdetaljer 
fra  1971, da kalken blev restaureret og luefor-
gyldt. 

Den lave, pyramidalsk opbyggede og otte-
tungede fod  har perlestavprydet standkant med 
skarpkantede, vandrette profillister  over bred, 
tunget fodplade.  På en af  fodtungerne  er fæstnet 
et 2,5 cm højt, støbt, sengotisk krucifiks,33  uden 
korstræ og i øvrigt uden detaljer i støbningen. 
På den modstående fodtunge  er en graveret 
fremstilling  af  Anna Selvtredie (fig.  19). Den 
gloriesmykkede, hellige Anna, med hoved-
klæde og iført  bredt udfoldet  kappe, sidder med 
datteren, Jomfru  Maria, på skødet. Denne har 
langt, udslået hår, højre hånds fingre  er affek-
teret bøjede, venstre hånd rækker hun ned mod 
det nøgne Jesusbarn, der griber hendes hånd og 
synes at hjælpes op på Annas kappeflig.  Figurer-
nes konturer og enkelte detaljer er graveret med 

Fig. 19. Gravering, Anna Selvtredie, på alterkalkens 
fod,  jfr.  fig.  18 (s. 3860). NE fot.  1992. - Engraving  of 
St.  Anne with the Virgin  and  Child  on the foot  of  the 
chalice, cf.  fig.  18. 
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faste  streger ledsaget af  små skråstreger, formo-
dentlig med et træsnit som forlæg. 

Den sengotiske knop har på over- og under-
siden seks spidsvinklede tunger med graverede 
stavværksvinduer samt seks små rudebosser, 
hvis ødelagte forsider  før  restaureringen bar de 
graverede versaler: »Ihesus«; nu erstattet af 
glatte plader. Knoppen har mod de nye skaftled 
et lille, vandretrillet, sekskantet led, hvilket af-
slører, at knoppen ikke oprindelig har tilhørt 
den ottetungede fod.  Det store bæger stammer 
antagelig fra  1761-62,17 da en guldsmed (jfr.  ne-
denfor)  fik  12 rdl. 3 sk. for  at omgøre og for-
gylde kirkens sølvkalk og disk, »som var for 
liden«. Den gamle kalk vejede 27 lod 2 qt. 
(kvint), den nye 36 lod. Sognepræsten kunne da 
også notere 1791,19 at kalk og disk var i god 
stand, bægeret for  nogle år siden gjort nyt og 
rummeligere. Alligevel ønskede man 186210 kal-
ken forstørret  og forgyldt,  hvilket formodentlig 
resulterede i en ændring af  mundingsranden 
med tilføjelse  af  en tud. 

Disk,  rimeligvis »omgjort« 1761-6217 sammen 
med kalken af  Knud Rasmussen Brandt (Bøje 2, 
1982, s. 253), hvis læderede stempel ses på fa-
nens underside. Glat og flad,  14 cm i tvm., på 
fanen  er graveret et græsk indvielseskors med 
stråler udgående fra  korskrydset. 

Sygesæt,  1862,14 anskaffet  i fællesskab  med 
Sdr. Vissing (s. 3825). 

Oblatæske,  o. 1900, af  nysølv(?), cylindrisk. 
På låget et latinsk reliefkors.  i Oblatæske  anskaf-
fet  1880.10 

Alterkande,34  1925, af  porcelæn fra  Bing & 
Grøndahl, sort, med guldkors og -kanter. †Al-
terkander blev indkøbt 184514 og 1880.10 - En 
gammel †vinflaske  af  tin blev 162412 omstøbt af 
en kandestøber. 

Alterstager  (fig.  20), skænket 1593 af  et ægte-
par, fæstere  under kronen, boende i Voer Klo-
stermølle. De ca. 36 cm høje stager (uden lyse-
holderen), der er beslægtet med bl.a. dem i 
Lyngå og Sporup (s. 1777 og 3582), har lav, 
klokkeformet  fod  med øvre, konisk led samt 
kraftig  vulst midtdelt af  ring. Skaftet  består af 
højt, konisk led og lille baluster adskilt af  vulst 
mellem hulled. Den karnisprofilerede  lyseskål 

Fig. 20. Alterstage skænket 1593 af  et fæsterægtepar 
under kronen, boende i Voer klostermølle (s. 3861). 
NE fot.  1992. - Altar  candlestick,  donated  1593 by copy-
holders  (under  the Crown)  of  Voer  mill. 

rummer en fastnittet  lyseholder af  lysere gods, 
måske fra  1862,10 da stagerne ønskedes forsynet 
med »lys eller lamper«. På oversiden af  begge 
stagers nedre fodled  er graveret en toliniet ver-
salindskrift,  der afspejler  datidens lokale udtale, 
og hvori hovedsagelig navnene er forskellige:  1) 
»Iahan Masdater som er fød  i Mon berig (Mon-
bjerg, Østbirk sogn) hafver  skent(!) oc gifvet 
denne livssestage til Vaard lagaards kircke, anno 
1593 den 20 maii, som bor i Vor klos mølle«. 2) 
»Peder Tisk hafver  ... livse stage tiel ...«.35 †Al-
terstager.  163112 omtales fire  messing alterstager, 
men 166136 kun to (de ovennævnte). 

†Alterbøger.  1614 købtes »en graduale bog«, 
der nævnes 163112 og måske er identisk med den, 
der 170215 fandtes  i degnestolen (jfr.  Sdr. Vissing 
s. 3826). 161811 blev »kirkebibelen, som slet var 
sønder«, indbundet for  ½ dl. 1625 købtes en »al-
terbog« for  2½ mk., 1655-57 en ny bibel for  6½ 
sl. dl., 168112 benævnt Chr. IVs.37 185714 fik  »al-
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Fig. 21. Krucifiks,  fra  1700rnes 2. halvdel, applikeret på nyere messehagel (s. 3862). NE fot.  1992. - Crucifix  from 
the second  half  of  the 18th century appliquéd  on a later  chasuble. 

terbogen« nyt bind, men 186210 ønskedes an-
skaffet  en ny bibel. 

(†)Messehagel,  anskaffet  af  sognepræsten Chri-
sten Ottesen Sommer mellem 1756 og 1791,19 

men kun det applikerede krucifiks  er bevaret (fig. 
21), påsyet et nyere stof. 

Den 34 cm høje, frontale  Kristusfigur  hænger 
dybt i de strakte arme, benene er tætstillede og 
fødderne  lige overlagte. Han har kort fuldskæg 
og bærer flettet  tornekrone, bagved en cirkulær 
stråleglorie. Det lavtsiddende, smalle lænde-
klæde flagrer  med brede snipper ud til hver side. 
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Figuren er vævet med hvid tråd og udstoppet, så 
den fremtræder  i et 2 cm højt relief.  Langs kan-
terne er den påsyet med gul silke. Detaljerne er 
broderet med forskellige  farver,  tornekronen 
grøn med guldtakker, øjne, bryn og skæg sorte, 
lændeklædet blåt og hvidt; fingre  og tæer er 
markeret med gult. Korstræet er dannet af  brede 
guldgaloner kantet med guldtrådskniplinger i 
form  af  kamagtige muslingeskaller. Over korset 
er påsyet en lukket guldtrådskrone, der til si-
derne holdes af  to svævende englebørn, udført  i 
samme teknik som Kristusfiguren.  De er iført 
spinkelt draperi broderet i blåt og guld, håret er 
gult, og i den frie  hånd holder de en grøn plante 
(palmegren?). I nyeste tid er tværs over øvre 
korsstamme tilsyet et bånd med broderede ver-
saler: »inri«. Hagelens nyere stof  er blommefar-
vet fløjl  kantet med guldgaloner. 

I en indberetning 179119 skrev sognepræsten 
om †messehaglen: »Messe-Koben, fornemmer, 
at være en af  de smucheste her i Egnen, af  Rød 
fin  fløjel  rigelig garneret med guld galoner og 
tacher, Borderet for  en stor deel med Silche for-
synet, med Sølv hager, jeg har besørget dend 
færdig  i alt og kostede p. p. 46 Rdr.« - Hagelen 
nu opbevaret i præstegården i Sdr. Vissing. 

†Messehagler.  1631 fandtes  en hagel af  silke, 
måske den der 1681/82 omtales som gammel12 

og 170215 som næsten ubrugelig og »af  noget 
gammelt tøj, som vi ikke kan give noget navn 
og ej heller kan vide, om det er gult eller rødt af 
ælde.« Før 171926 var anskaffet  en rød plysses 
hagel med sølvgaloner. 

Alterskranke,  1894, udført  af  J. P.Jeppesen, 
Voerladegaard mark.38 Profilerede  fod-  og 
håndlister mellem retkantens hjørnestolper, 
hvorimellem båndjernsvolutter med pilespids-
kryds. Nystafferet  hvidt med gyldne pile, træet 
gråt, rødbrunt og gyldent. †Alterskranker.  173539 

forfærdigedes  et nyt »tralværk« foran  alteret. 
1862 var skranken af  fyr,  men o. 1864 anskaffe-
des et nyt »altergelænder« af  poleret bøg eller eg 
og med drejede søjler; 1890 blev det mat bron-
zeret.10 

Døbefont  (fig.  23), romansk, af  ret grovkornet 
granit, foden  lysgrå, kummen mørkere grå med 
næsten hvide indslag og sorte årer, ialt ca. 80 cm 

Fig. 22. Processionskrucifiks  o. 1500-25, (gen?)opsat 
på altertavlen 1792 (s. 3864). NE fot.  1992. - Pro-
cessional crucifix  c. 1500-25. Re(?)placed  on the altar-
piece 1192. 

Fig. 23. Romansk døbefont  (s. 3863). NE fot.  1992. -
Romanesque font. 

Danmarks Kirker, Århus 244 
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Fig. 24. Prædikestol fra  o. 1590 (s. 3865). NE fot. 
1992. - Pulpit  c. 1590. 

høj. Ifølge  Mackeprang (Døbefonte  s. 234-239, 
246) tilhørende Låsby-Vinderslevgruppen. Den 
store, halvkugleformede  kumme, ca. 73 cm i 
tvm. og ca. 32 cm dyb, har i midten tilsynela-
dende haft  et afløbshul,  der nu er groft  tillukket. 
En spinkel rundstav under den glatte mundings-
rand afgrænser  foroven  gruppens vanlige to af-
fronterede  løvepar, hvert med fælles  mandsho-
ved, henholdsvis 14 og 14,5 cm højt og 6,5 og 
4,5 cm i relief.  Håret er stumpvinklet rillet, øj-
nene hvælvede, munden smal, indrammet af 
tynd moustache og kort hageskæg. Det største 
(i dag vestvendte) hoved bedst gennemarbejdet. 
Løvernes lagdelte mankekrøller ender i små spi-
raler. Af  hvert par har den ene løve en hale, der 
bøjer lidt nedefter  og derefter  er lagt over ryg-
gen, hvor den over en lille ring breder sig ud i et 
fire-  eller femdelt  blad. Den anden løve har lagt 
halen ned mellem benene og op foran  kroppen, 
hvorover den folder  sig ud i en fingret  bladfane 
med endespiraler. Den runde fod,  der er pro-
fileret  med kraftig  vulst over hulet led og her-
under et hvælvet, hviler på en kvadratisk (50 
cm) sokkel med små hjørneknopper. Både på 
relief  og bund er der enkelte rester af  en for-

mentlig nyere, kraftigrød  bemaling, som tilsy-
neladende ikke fandtes  1862, da fonten  rensedes 
for  »sten og smuds«. 1855 stod fonten  i koret, 
hvor den 1883 flyttedes  frem  midt for  gangen,14 

nu opstillet under korbuen i nord. 
Dåbsfad  (fig.  27), af  messing, antagelig det der 

tidligst er nævnt 1661.36 Det er 44,5 cm i tvm., 5 
cm dybt og har en 4 cm bred fane. 

Dàbskande  (fig.  26), 1912,10 af  messing, 28 cm 
høj, ganske svarende til Sdr. Vissings (s. 3827). 

†Fontelåg  anskaffet  1862.10 

Processionskors  (fig.  22), o. 1500-1525, af  van-
lig sengotisk type, men bemærkelsesværdigt af-
vigende ved ophængningens anvendelse af  fire 
nagler i stedet for  de sædvanlige tre. Den fint 
gennemarbejdede figur,  64,5 cm høj, slank, med 
let hvælvet brystkasse, hænger i næsten vandret 
strakte arme,40 fingrene  let krummede. Hovedet 
hælder lidt mod højre; øjnene er lukkede, fuld-
skægget kort, med kindlokker, på det bølgede 
hår en snoet tornekrone. Det smalle lændeklæde 

Fig. 25. Detalje fra  prædikestolen, jfr.  fig.  24 (s 
3865). NE fot.  1992.-Detail  of  the pulpit,  cf.  fig.  24. 
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er bundet op med en lille knude ved højre hofte, 
en skarpfoldet  snip flagrer  ud til hver side bag 
lårene. Benene er let adskilte, det højre svagt 
bøjet og skinnebenene ret skarpe. De sidestillede 
fødder,  med detaljeret skårne tæer, er anbragt 
direkte på korset og gennemboret af  hver sin 
nagle. Til dette træk, der almindeligvis kun fin-
des på romanske krucifikser,  er kun få  senmid-
delalderlige paralleller41 og hænger sammen 
med datidens standende diskussion om antallet 
af  nagler anvendt ved korsfæstelsen.  - Figurens 
bagside er ret fladtskåret. 

Istandsat 1991 ved Ivan Hagner, Brædstrup. 
De ældre farver  blev da opfrisket:  almindelig le-
gemsfarve,  hvidt lændeklæde, brunt hår og 
skæg, grøn krone; det nyere korstræ, antagelig 
fra  (gen?)opsætningen på altertavlen 1792 (jfr. 
ovenfor),  er gråbrunt. 

†Korbuekrucifiks.  Henry Petersen omtaler 1877 
et stort krucifiks,  »større end et 12 Aars Barn«, 
og solgt på auktion. Ifølge  Høyens noter 1830 
var det »yderst raat« og efter  ornamenterne at 
dømme næppe ældre end det 15. århundrede. 

Prædikestol  (fig.  24), o. 1590, af  eg, i landlig 
ungrenæssance af  type som bl.a. Fallings fra 
1585 (s. 2730). Stolens fire  fag,  der fremtræder 
som en kun svagt buet skærm på grund af  dens 
stumpvinklede, hjørneknækkede rammeværk, 
har tætprofileret  fodliste  og tilsvarende tværli-
ste, der deler fagene  i lavere, øvre felter  og høj-
ere nedre. Fyldingsfelterne  er glatte, med profil-
rammer på de tre øvre sider, og felterne  foroven 
er prydet med drejede cirkelskiver hvori forsæn-
ket roset. Det ledsagende rammeværk har vari-
erende planteornamenter i fladsnit,  mens de 
nedre har drejede balusterhalvsøjler. Endestol-
pen (fig.  25) mod øst, der rækker fra  fodliste  til 
gesimsplade, er rigere udformet,  både med rif-
linger, fladsnit  og et primitivt, skåret engleho-
ved. Både denne og en drejet stolpe af  tilsva-
rende højde ved rammens yderkant, står på 
fremstikkende,  runde plader ved hjørnet. I de 
tre omløbende frise-  og fodfelter  er reliefskårne, 
latinske versalindskrifter:  Under gesimsen: 
»Non es tis vos qvi loqvimini sed spiritvs patris 
Mat 10« (Mat. 10,20), under tværlisten: »qvi vos 
avdit me avdit Lvc 10 (Luk. 10,16). Verbvm do-

Fig.26. Dåbskande af  messing, fra  1912 (s. 3864). NE 
fot.  1992. - Brass ewer from  1912. 

Fig. 27. Dåbsfad  af  messing, fra  1600rne (s. 3864). NE 
fot.  1992. - Brass baptismal dish,  11th century. 

mini manet«, over fodlisten  fortsættelsen:  »in 
eternvm Esa (Esaias 40,8). Hic est filivs  mevs 
dilec hvnc avd lv.« (dvs. fra  Mark. 9,7 ... dilec-
[tus]: aud[ite il]lu[m]). 

Prædikestolen er nymalet 1991 med grå um-
brafarver  i flere  nuancer, enkelte lister rødbrune, 
fyldingsfelterne  blå, rosetter, tværringe og ind-
skrifter  gyldne. 

244* 
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171926 beskrives stolen som gammel og brøst-
fældig;  1740/4117 blev den repareret med seks 
pund jern og et skippund kalk, måske til op-
gangen, der 179119 omtaltes som »nymuret for  få 
år siden«. Nævnte år skrev sognepræsten i sin 
indberetning, at den gamle stol »uden tvivl (var) 
bygt 1590«, et årstal han måske har set på stolen 
eller dens opgang. O. 189910 blev gulvet forstør-
ret. 1927 istandsattes og nymaledes stolen af  Ha-
rald Borre,42 der under en egetræsmaling (fra 
187210 og 1904,14 tillige med »nye guldfigurer«) 
kun havde fundet  en (nyere) blågrå farve. 

Prædikestolen hviler på et (samtidigt?) mun-
kestensmuret fundament,  117 cm højt, og med 
rundet forkant,  ved skibets sydøsthjørne, stø-
dende op til hvælvpillen og med en nymuret, 
sekstrin høj trappe43 langs triumfvæggen. 

†Timeglas  til prædikestolen købt 1665.12 

Stolestader,  1872,44 med svungne, glatte gavl-
stykker og ryglæn med frisede  fyldinger;  bæn-
kene øget i bredden 1990f.45  Gråmalet i to nuan-
cer og med brune ryglænsprofiler,  oprindelig 
egetræsmalet. 

Fig. 28. Lænestol til præsten, nok fra  1850 (s. 3866). 
NE fot.  1992. - The  priest's  chair, probably from  1850. 

Fig. 29. Lysekrone af  messing, fra  1912 (s. 3867). NE 
fot.  1992. - Brass chandelier  from  1912. 

De murede bænke  i våbenhuset skulle males 
185814; 197210 træbeklædt. 

†Stoleværk  er tidligst omtalt 1618,11 da to tøm-
rere skulle »færdiggøre«  de stole, der var brøst-
fældige.  1626 lavede en snedker tre nye stole af 
en tylvt savdeller, og fem  år efter  blev brugt otte 
egefjæl  til opstandere i fem  kirkestole.12 I perio-
den 1648-86 blev stolene enten fornyet  eller re-
pareret, 1648f.  blev således sat 10 nye stole, 
1666f.  ni samt forfærdiget  1012 og 1685f.20  atter 
11 nye. 171915 var de fleste  stole i kirken løse og 
en stor del »nedfaldne,  så en del af  menigheden 
ikke kan sidde«. 178919 blev alle kirkestole for-
nyet; de var uden låger og som beskrevet 1862,10 

dels af  »ege- dels af  fyrrestave«,  ialt 39. Efter 
anskaffelsen  af  de nye stole 1872 (jfr.  ovenfor) 
blev de gamle solgt ved auktion.46 1899 opstille-
des stole i vestenden (jfr.  s. 3854). 

Lænestol  (fig.  28) til præsten, antagelig den, 
der ønskedes anskaffet  1850.14 Den er af  ferni-
seret bøg, har to let buede kopstykker, svungne 
armlæn og drejede forben;  nyt sæde. 

†Skriftestol.  1680/8125 lavede snedkeren en ny 
skriftestol,  da den gamle var »forrådnet«;  173539 
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repareredes den. 179119 blev både skriftestol  og 
degnestol omtalt som »hele, gamle og uprydet«. 
Formodentlig havde skriftestolen  sin plads i ap-
siden, der sandsynligvis var indrettet som sa-
kristi i lighed med bl.a. Skanderup (s. 2915), 
hvilket fremgår  af  en synsbemærkning 1850,14 

der krævede »den gamle bænk med tilbehør bag 
alteret« bortskaffet  og erstattet med en lænestol 
til præsten (jfr.  ovenfor). 

†Degnestol,  1685/86 »udført  af  ny«; dens til-
stand 1791 beskrevet ovenfor.  185514 ønskedes 
en ny stol anbragt over for  fonten  i koret, hvor-
fra  den imidlertid 186210 skulle fjernes,  og kirke-
tjeneren som vanligt anvises plads i den øverste 
mandfolkestol. 

Jernbeslået †kirkekiste.  163112 nævnes en »be-
slagen« (ege)kiste,36 der 168225 var uden lås, og 
som man 170215 forvarede  (messe)klæderne i; 
omtalt senest o. 1740.17 

Pengebøsse, anskaffet  188114 i stedet for  en stjå-
let. Det er en lille, kvadratisk kasse af  jernplader, 
hvis forside  danner låge, og som på den øvre 
plade har en ret høj pengetragt. Anbragt vest for 
indgangen. En †fattigtavle  blev lavet 1662.12 

170215 omtales en lille, gammel †pung med et 
langt skaft,  hvori de fattiges  almisse blev samlet. 

Orgel,  1974, med syv stemmer, ét manual og 
pedal, bygget af  Jydsk Orgelbyggeri, Hinnerup. 
Disposition: Manual: Spidsfløjte  8', Gedakt 8', 
Principal 4', Rørfløjte  4', Oktav 2', Kvint lK'. 
Pedal: Subbas 16'. Oprindelig opstillet på for-
højning i vest, bag facaden  fra  kirkens tidligere 

Fig. 30. Trækasse til salmenummertal, 1869 (s. 3867). 
NE fot.  1992. - Case 1869, for  hymn number plates. 

Fig. 31. Orgelfacade  o. 1923, tegnet af  S. F. Kühnel (s. 
3867). Annelise Olesen fot.  1974. - Organ case c. 1923, 
drawn  by S. F.  Kühnel. 

orgel; nu på gulvet i nordvest, med nordvendt 
spillebord. Den pibeløse tremmefacade  fra  1991 
er tegnet af  Hans Vinther.47 (†)Or^e/ (fig.  31), 
o. 1923, med fem  stemmer, bygget af  Horsens 
Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Disposition: 
Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', 
Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk ak-
tion, bælgventillade.48 Facaden, tegnet af 
S. F. Kühnel, var bejdset, bemalet og forgyldt 
og havde tre felter  med attrappiber af  sølvbron-
zeret zink. 1974-90 stod kirkens nuværende or-
gel opstillet bag denne facade,  der nu er opma-
gasineret ved kirken. På forhøjning  i vest, med 
nordvendt spillebord. Facaden var placeret på en 
muret sokkel. 

Tre salmenummertavler,  formodentlig  fra  1869, 
med tunget topstykke og to og tre rum til sky-
detal; nymalede, grå, med sort bund og gyldne 
indskrifter. 

En sortmalet trækasse  (fig.  30), med hvidmalet 
årstal »1869«, er indrettet med ti nummererede 
rum beregnet til (nu nye) skydetal. 

Lysekroner  (fig.  29), 1912, tre ens, af  messing, 
svarende til bl.a. Mesing (s. 3143). Skaftet  har 
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Fig. 32. Klokke, omstøbt 1835 af  P. P. Meilstrup, 
Randers (s. 3868). NE fot.  1992. - Bell,  recast 1835 by 
P. P. Meilstrup,  Randers. 

fem  midtdelte, fladtrykte  kugleled samt skålfor-
mede topled og hængekugle, med knop; to 
gange otte flade,  slyngede lysearme, det neder-
ste sæt med to lyseholdere på hver arm. På hæn-
gekuglen graveret skriveskrift:  »L. Møller & 
K. Møller. Hem. - Østergaard. 1912«; sekundær 
el-installation. - Otte lampetter skænket af  Nora 
Ring 1960. 

Klokker.  1) (Fig. 32). »Bekost omstøbt af  Vor-
ladgaards sogens beboere. Støbt af  P. P. Meil-
strup i Randers 1835.« Om halsen en toliniet 
indskrift  med reliefversaler,  herover sløjfeop-
hængt guirlande med bladnedhæng. Fire lister 
over slagkanten, 72 cm i tvm. 1957 ophængt i 
slyngebom, ny knebel 1988. 

2) »Støbt af  de Smithske støberier Aalborg 
1957. Skænket af  Niels Sørensen Nielsen og Ane 
f.  Frandsen.« Desuden vers: »Jeg kalder til kirke 
...«. Reliefversaler  i listeindrammede felter  på 

korpus, her også cirkel med relief  af  Himmelfar-
ten, hvor Kristus ses svævende over Voerlade-
gård kirke, ved siderne tre basunblæsende engle; 
87 cm i tvm. 

†Klokke,  1430 udført  på foranledning  af  abbed 
Peter fra  Voer kloster49 (jfr.  s. 3874) og støbt af 
Peter Jensen (Petrus Johannis) fra  Randers, der 
har leveret klokker til mange nørrejyske kir-
ker,50 bl.a. Tyrsting i samme herred. Den 1835 
omstøbte klokke bar en minuskelindskrift,  som 
kunsthistorikeren N. L. Høyen 1830 læste såle-
des: »petrvs viarhebo(?) abbas oratorii me fecit 
fieri  an(n)o d(omi)ni m c d xxx. petrvs 
j(o)ha(nn)is«. (Peter ..., abbed i Voer lod mig 
udføre  i Herrens år 1430. Peter Jensen). Abbed 
Peters tilnavn »viarhebo«, måske en latinisering 
af  et stednavn, er muligvis fejllæst  af  Høyen. 
Den her anvendte benævnelse »oratorium« 
(dvs. bedesal) er en i 1400rne brugt latinisering 
af  klosternavnet Ore, Voer (jfr.  s. 3874f  med 
seglet fig.  3). Sidst i indskriften  står klokkestø-
berens navn, Peter Jensen. 

I de bevarede arkivalier er klokken tidligst 
omtalt 1615.12 Tre år senere slog en smed i Vis-
sing en aksel på den,11 og 167312 blev den »be-

Fig. 33. Gravsten nr. 1 over kirkeværge Peder Erich-
søn, †1729 (s. 3869). NE fot.  1992. - Tombstone,  no. 1, 
of  churchwarden  Peder  Erichsøn, died  1729. 
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bundet«. 1719 noteredes,15 at klokken blev rin-
get med største fare,  da en del af  træværket, for-
modentlig klokkestolen, var forfaldent.  179119 

bemærkede sognepræsten, at der i tårnet kun 
var én klokke, som ikke kunne høres af  de langt 
fra  boende folk  i sognet. 1835 blev den omstøbt. 

Nyere klokkestol  til to klokker. 

GRAVMINDER 

Gravsten.  1) (Fig. 33), o. 1729, over Peder Erich-
søn »forige  kirkeverger til Uerladegaards(!) 
kirke«, f.  i Hemb, boede og døde smst. 1729 i 
hans alders 67. år. Rødlig kalksten, 97x86x7,5 
cm, indskriften  med fordybede  versaler under et 
stort, skønskrevet Jesumonogram »IHS« øverst 
på stenen. I dennes hjørner forsænkede  cirkelfel-
ter med »barokblomster« og hvedeaks, i relief 
på prikhugget baggrund, med tilhørende skrift-
steder, der parallelliserer planters og menneskers 
vækst, død og genfødelse,  foroven  »Job 14 v. 2« 
og »Psal.« [103 v. 15], forneden  »Efsaias]  40 v. 
6« og »Joh.« [12 v. 24]. Midtfor  et rektangulært 
felt  med kranium over korslagte knogler og et 
vinget timeglas; herunder »qvis evadet« (hvem 
undslipper). Stenen er rimeligvis udført  i 
samme værksted som gravsten nr. 5 i Brabrand 
(s. 1542), med samme motiver, der genfindes  på 
flere  gravminder i egnen omkring Århus. 1877 
(Løffler)  lå stenen på den ret dominerende plads 
foran  kortrinet i skibets gulv, men blev o. 188814 

anbragt (oprejst?) i korbuens nordside, nu opsat 
mod våbenhusets østvæg. 

*2) O. 1780, over »salig mand ...«, f.(?)  1702 i 
Dørrup, †25. »agust« 1780. Flad, svagt trapez-
formet  sten af  rød granit, ca. 125x49-45 cm og 
ca. 18 cm tyk, forkanterne  rundede og med kon-
turlinie. Fordybede, lidt ubehjælpsomt huggede 
versaler, nedslidt på stenens midte. Nu anbragt 
opret, med et stykke nedgravet i jorden, inden 
for  indkørsel til »Kastkildegård« i landsbyen 
Dørup i sognet. 

En †gravsten  over Edvardt Foedtmann (Voth-
mann?)51 blev 1741/4217 lagt i kirken af  hans sø-
stersøn Evens Foetmann, hvorfor  tillige med 
begravelsen betaltes 4 rdl. 

Fire gravtræer52  af  granit, fra  årene o. 1800 og 
antagelig udført  af  samme stenhugger, lå endnu 

Fig. 34. Gravtræ nr. 3, over Terkel Pedersen, †1804. 
Den ene ende, med buste?, afbrudt  (s. 3870). NE fot. 
1991. - »Tomb  tree« of  granite,  no. 3, of  Terkel  Pedersen, 
died  1804. 

i 1870erne53 på kirkegården, hvor nu kun en en-
kelt (nr. 3) findes,  mens to (nr. 1 og 2) er opsat 
på hver side af  indkørslen til »Kastkildegård« i 
Dørup, og en fjerde  er i Horsens museum. 

Fig. 35-36. Gravtræer af  granit, nr. 2 over Kiesten 
Nielsdatter, †1801, og nr. 1 over Søren Sørensen, 
†1799 (s. 3869f.).  NE fot.  1992. - »Tomb  trees« of  gra-
nite, no. 2 of  Kiesten  Nielsdatter,  died  1801, no. 1 of  Søren 
Sørensen,  died  1799. 
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*1) (Fig. 36), o. 1799. »[Her] under hviler Sø-
ren Sørensen fød  i Dørrup 1714 og døde 1799«. 
Den trekvartrunde stamme, der nu er opsat med 
fodenden  nedgravet i jorden, hviler på en let 
fremspringende,  skråkantet sokkel med flad  un-
derside. Den udgravede del af  stenen var 135 cm 
lang, bredden 35-30 cm og højden 29-22 cm. 
Stammens (synlige) aftrappede  hovedende har 
på den skrå endeflade  en stor halvkugle, uden 
detaljer. Indskriften  står med fordybede  versaler 
på tværs af  den hvælvede overside, nederst er 
konturhugget korslagte knogler over timeglas. 
Vestre indkørselssten (jfr.  ovfr.). 

*2) (Fig. 35), o. 1801, over Kiesten Niels dat-
ter, f.  i Vessing 1717, død i Dørrup 1801. Sva-
rende til nr. 1 og oprejst som denne, men med 
fodenden  opad. Den iagttagne længde 114x 
33-29 cm, 24 cm høj. Den plant afsluttede  fod-
ende har øverst en lille, glat halvkugle og for-
neden en vandret vulst lige over soklen, der her 
ikke rager ud som på langsiderne. Indskrift  og 
forkrænkelighedsmotiver  som på nr. 1. Østre 
indkørselssten (jfr.  ovfr.). 

3) (Fig. 34), o. 1804. »Her hviler s. li: (=salig) 
Terkel Pedersen«, f.  i Lagord 1768, død smst. 
1804. Svarende til ovenstående, men nærmest 
keglestubformet;  fuld  længde 117x38-31 cm, 
højden 31-29 cm. Hovedenden råt afbrudt,  med 
en brudflade  der måske antyder en tidligere bu-
steagtig afslutning. 

På fodenden  en glat halvkugle. Indskrift  som 
de foregående  og med timeglas oven over kors-
lagte knogler. 

Fortsat ligesom oprindelig liggende på kirke-
gården, nu i hjørnet mellem tårn og våbenhus.54 

*4) O. 1806, over »S.L.« Kjesten(!) Anersdat-
ter(!), f.  i Søndervissing 1734, død i Krog 1806. 
Svarende til nr. 3, men uden sokkel; 145 cm 
lang, 32-27 cm bred og 19 cm høj ved hoveden-
den, 15 ved fodenden.  Under indskriften  et kon-
tureret timeglas. Hver ende bærer spor efter  en 
nu afslået  halvkugle eller et primitivt hoved, den 
øvre ende synes desuden at have stump af  et 
skulderparti ligesom nr. 3. I Horsens museum 
(inv. nr. 2842). 

KILDER OG HENVISNINGER 
LA Vib.:  Voerladegård kirke, regnskabsbog 1604-87 
(C 528). Ved  embedet:  Synsprotokol 1862-1963. - Se i 
øvrigt fortegnelse  over arkivalier vedr. kirkerne i 
Gammel Skanderborg amt i almindelighed s. 2874 
samt forkortelser  s. 2875. Fagordbog s. 15. 

NM2:  Håndskrift:  F. Uldall: Om de danske Lands-
bykirker IV, 1886, s. 115-18. - Indberetninger ved 
J.B. Løffler  1877 (bygning, inventar og gravsten), Ei-
gil Rothe 1903 (kalkmalerier), Poul Nørlund 1913 (al-
tertavle og alterbord), Helga og Bent Exner 1971 (al-
terkalk), Olaf  Hellvik 1992 (kalkmalerier), Vibeke 
Michelsen 1991-92 (kalkmalerier, inventar og grav-
minder) . - Udskrifter  af  de gennemgåede arkivalier 
findes  i NM. 

Notebøger.  NM2:  S. Abildgaard IX, 1771, s. 32-33 
(alterdug). N.L. Høyen IX, 1830, s. 8-10 (bygning, 
font  og †klokke). K. Henry Petersen XIX, [1877], s. 
70-73 (inventar, gravsten). C.M. Smidt CXLI, s. 
42-43 (bygning, inventar, gravsten). Viggo Norn III, 
1939, s. 56 (bygning, kalkmalerier, alterbord). 
C. G. Schultz LXXXVI, 1946, s. 39 (tegning af  sdr. 
portal). 

Kgl.  bygningsinsp. Århus: Tegninger og korrespon-
dance siden 1915. Kunstakademiets  bibliotek:  Planer, 
snit og opstalter af  bygning, prædikestol og klokke 
ved Eva og Nils Koppel 1937-38. 

Litteratur:  MeddÅrhSt. 1977, s. 70 (orgel), 1984, s. 
129 (kapelbygning). Teknisk forvaltning,  Vejle amt: 
Registrering af  omgivelserne omkring Voerladegård 
kirke. 1986. 

Historisk indledning ved Lars Bisgaard, beskri-
velse af  kirkegård og bygning ved Kjeld de Fine 
Licht, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vi-
beke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Engelsk 
oversættelse ved Jean Olsen. Redaktionen afsluttet 
1992. 

1 Repert. II nr. 3839. 
2 ActaPont. nr. 3017 (1486). 
3 DaMag. 4. rk. II, 40. 
4 KancBrevb. 15. dec. 1635 og 6. jan. 1636 
5 Kronens Skøder 30. april 1712. Kongetienden var 
forinden  blevet solgt til Margrethe Wilders, samme 
21. juli 1688. 
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6 Kronens Skøder 7. dec. 1720, LA Vib. Århus bispe-
arkiv. Kirkerne på ryttergodserne 1713-24 (C 3. 
1155). 
7 LA Vib. Skbg. rytterdistrikt 1717-67. Jordebogseks-
trakter og arkivalier vedr. ændringer af  godsets om-
fang  (G Ryt 8. 9). 
8 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 1768-72, 
f.  165 og 385 (B 24. 7). Abildgaard beskriver Lichten-
hjelm som bondeplager, hvorfor  bønderne havde be-
sluttet »at købe sig løs fra  ham i hvad det end skulle 
koste«. Magister Borch fungerede  som mellemmand 
i handelen med Lichtenhjelm. 
9 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patrona-
tus 1756-88 (C 3. 1154). Sognets beboere som ejere 
nævnes bl.a. på altertavlen (s. 3859) og i LA Vib. 
Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr. Synsprot. for 
kirker og præstegårde 1837-1911 (C 33. 1-2). 
10 Synsprot. 
11 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk....l620 (B 184 e). 
12 Kirkens rgsks.bog 1604-87, jfr.  B. Mosegaard Niel-
sen: Skanderborgegnens kirker 1604-62. ÅrbÅrhSt. 
LXV. 1974, s. 57-135. 
13 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprot. Skbg., Dron-
ningborg og Kolding rytterdistrikter 1724-35 (G Ryt 
7.1). 
14 LA Vib. Provstearkiver. Tyrsting-Vrads hrdr. 
Synsprot. 1837-1911 (C 33. 1-4). 
15 Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C 3. 1166-
76). 
16 Abrahamsen: Orientering, s. 58: 1,5° mod syd. 
17 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Skbg. rytterdistrikt 
1739-67. 
18 Note 12. Ved istandsættelse 1990-91 blev iagttaget 
tilmuret niche i vestvæggen. 
19 LA Vib. Provstearkiver. Voer hrd. Indkomne breve 
1780-1812 (C 30 D. 7). 
20 RA Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kirkers 
rgsk. 1680-94. 
21 Kalkfarve  på kirkefacader  er bemærket ved Fru-
ering (s. 3007, note 27), Tulstrup (s. 3708, note 28), 
Rye (s. 3770, note 56), Lejrskov (DK. Ribe, s. 2427) 
og Seest (DK.Ribe s. 2590), jfr.  K. Weber-Andersen: 
Christian den Fjerdes farvekammer,  i Kulturminder 
1955, s. 23. 
22 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. og lign. 
vedr. landsogne 1671-1712. 
23 Venligst oplyst af  maleren Ivan Hagner, Bræd-
strup. »A.S« muligvis for  A.Schumann, Horsens, 
jfr.  Vinding †altertavlemaleri 1840 (s. 3893). 
24 Jfr.  bl.a. †messehagler i Tvilum (s. 3424) og Røgen 
(s. 3555);JySaml. 4. rk. VI, 334. 
25 RA. Rtk. Rgsk. 1660-ca. 1848. Århus stifts  kir-
kergsk. 1680-94 (261-66). 
26 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergod-
serne 1713-24 (C 3.1155). 
27 Jfr.  S. Abildgaards notebog 1771. 

Fig. 37. Kalkmalet indskrift  fra  o. 1701 på våbenhu-
sets nordvæg (s. 3857). NE fot.  1992. - Mural  painted 
inscription from  c. 1701 on the north wall  of  the porch. 

28 På undersiden af  begge disse fmdes  et skråt, bagud-
ført  taphul, formodentlig  til et tabt hængepryd-
stykke. 
29 Nystafferingen  ved Ivan Hagner, der venligst har 
meddelt oplysninger om konstruktion og farver. 
30 Intet spor af  skrift  er konstateret på de nu synlige 
lister; jfr.  note 29. 
31 Pladen samlet af  lodrette, antagelig genanvendte 
brædder med mange dyvelhuller. 
32 Den anden måske snedkeren; det kan dog også 
dreje sig om de to kirkeværger. 
33 På undersiden fastholdt  af  to brede splitter bøjet til 
hver sin side. 
34 Nu delvis i brug som dåbskande. 
35 Indskriftens  skilletegn er et lille kryds, alle N'er er 
omvendte, i ordet »tiel« er EL sammenskrevet eller 
fejlskrevet  blot »TIE«; i sidstnævnte stages indskrift 
er »den« udeladt. 

Om Peder Tysk, se s. 3876. 
36 LA Vib. Århus bispearkiv. Tyrsting herredsbog 
1661. 
37 Se Ingrid Ilsøe: »Jeg har en gammel Bibel« - Lidt 
om gamle bibler og mest fra  Christian IVs tid, i Ma-
gasin fra  Det kongelige Bibliotek 6. årg. nr. 2, okt. 
1991, s. 3-16. 
38 Årstallet indridset på jernbånd ved indersiden af 
sydsidens østre endestolpe, navnet på en oval på et af 
båndjernene midtpå. 
39 LA Vib. Ryttergodserne. Synsprotokol for  de kgl. 
kirker i Skbg. og Dronningborg rytterdistrikter 1735 
(GRyt. 7.2). 
40 Ifølge  Ivan Hagner, der istandsatte krucifikset 
1991, var armene tidligere tilsat ved hjælp af  gips eller 
lign. og fæstnet  ved messingbeslag og skruer; arm-
hulerne nu modelleret. 



3872 TYRSTING HERRED 

41 Eksempelvis i Rislev (DK Præstø 2, s. 644), Selsø 
(DK Frborg 4, s. 2620), Rakkeby (Hjørring amt) og 
især Lemvig (Ringkøbing amt); i Århus Vor Frue 
kirke findes  et krucifiks  fra  1685 (ovenfor  s. 1159). 
42 Brev af  22.juni 1927 i NM2.s arkiv; jfr.  note 44. 
43 Ifølge  mundtlig meddelelse af  mureren 1991 var 
trinene tidligere af  meget forskellig  højde. De op-
rindelige munkesten er bevaret i hele fundamentets 
vestside, ialt syv skifter,  hvorover fire  let udkragede 
skifter.  En nyere påmuring, med gule sten, hvormed 
forsiden  havde dannet en mere skrå linie, fjernet 
1991. 
44 På undersiden af  et stolesæde vestligst i nord er 
skrevet: »Stolene er Aar 1872 lavede af  Regner ... i 
Skanderborg«; jfr.  note 14. På tilsvarende i syd: »1927 
blev Stolene og tildels Altret malet. Kristen Sørensen 
Berntsen Maler i Voerladegaard ... og malede Prædi-
kestolen«; jfr.  note 23. 
45 1924 skulle anbringes †hylder til hatte i mandssto-
lene (note 10). 
46 Henry Petersen 1877. 
47 Jydsk Orgelbyggeri byggede 1973 et orgel til kir-
ken, men da NM modsatte sig fjernelsen  af  facaden 

fra  det tidligere orgel, og instrumentet ikke kunne 
indbygges bag denne, solgtes det til Grædstrup kirke. 
48 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923. 
49 Jfr.  brev udstedt 1421, beseglet af  »Peter abbet to 
Orecloster«, jfr.  det neden for  nævnte segl. Kirke-
histSaml. 3. rk. I, 546ff  med henvisning til det Lange-
bekske diplomatarium. 
50 Uldall: Kirkeklokker s. 154ff.,  jfr.  †klokke 1428 i 
Hald, Randers amt, og i Hostrup 1431 (DK. Ribe 3, 
s. 2053) med henvisning til flere  nabokirker. 
51 For »Mons. Woetmands« barns begravelse i kirken 
fik  denne i indtægt 32 sk. (note 17). - Af  øvrige, 
lignende indtægter omtales 1614 16 rdl., som den tid-
ligere kirkeværge (fra  1604-07) Rasmus Pedersen i 
Krog betalte for  sit og hustruens lejersted (note 11). 
1741/42 (note 17) indkom 3 rdl. 64 sk. for  nedsættel-
sen i kirken af  kaptajn Boyes lig og 1744 2 rdl. for 
Margrethe Sørensdatters. 
52 Jfr.  de yngre gravtræer af  eg fra  Rye s. 3762f. 
53 Henry Petersen og Løfflers  notebøger. 
54 Ifølge  lokal meddelelse i 1970erne fundet  under 
nedrivningen af  et hus tilhørende Niels Chr. Søren-
sen, på stedet for  den nuværende parkeringsplads. 

Fig. 38. Voerladegård 1:10.000. Målt af  T. 0. Hillerup, prøvet 1817, rettelser medtaget til 1856. Kopieret af 
Jørgen Wichmann 1990. - Map  of  the village. 
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SUMMARY 

The place-name Voerladegård denotes that in its 
time the Benedictine monastery in Voer (p. 3874) 
had a home farm  on the site, and that in the 
Middle Ages it has owned the church. The rela-
tively large church is mainly built of  local tufa 
with additional bog iron and field  stones. Bricks 
are also used, though to a lesser extent, which 
must mean that the church was erected about 
1200. A frieze  of  round arches enriches the faca-
des. At the close of  the Middle Ages, viz. the 
period round 1500, some changes and enlarge-
ments were made: vaults were put up in the 
nave and chancel, and a tower was built into the 
south-west corner of  the nave - an unusual posi-
tion but economical with materials. Both the 
tower and the nave were given corbie-stepped 
gables, which have endowed a fascinating  effect 
to the building (cf.  fig.  11). The porch was ad-
ded in the decades prior to the Reformation  in 
1536. 

A simple decoration on the ribs of  the nave's 
two easternmost vaults dates from  c. 1500 and is 
related to the one in Sønder Vissing (p. 3818). 
The modest furniture  and fittings  of  the church 
are newly restored, and include several early 
pieces of  considerable interest: a Romanesque 
granite font  with lions in relief;  a chalice with an 
engraving of  the Virgin and Child with St. 
Anne on the 16th-century foot;  and a proces-
sional crucifix,  1500-1525, the figure  of  Christ is 
notable because its feet  are side by side each foot 
attached to the cross with a nail. The altar-piece 
dates from  1792, and from  that year onwards 
the crucifix  has at any rate been part of  it. The 
altar candlesticks and plain pulpit are from  c. 
1590. 

A fairly  recent chasuble is adorned with an 
appliqué crucifix  originally part of  a †chasuble 
from  the second half  of  the 18th century. The 
two bells are cast in 1835 and 1957 respectively. 


